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1 INTRODUÇÃO 

 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) introduziu em sua cultura e liturgia 

o estudo da Bíblia através de um guia chamado Lição da Escola Sabatina, inspirada 

nas classes dominicais, a partir de 1852, quando Tiago White escreveu a primeira 

Lição da Escola Sabatina. Em 1853, Tiago White formou a primeira Escola Sabatina 

regular em Rochester, Nova York. Nos anos seguintes, ela se espalhou por todas 

as igrejas Adventistas nos Estados Unidos e também na Europa, sendo chamada 

de Associação Escola Sabatina Internacional, em 1886. Em 1901, quando a 

Associação Geral foi reorganizada, esse departamento passou a ser chamado de 

Departamento da Escola Sabatina da Associação Geral (IASD, 1979, p. 13). 

o procedimento adotado é semelhante ao estudo dos rolos da Palavra de 

Deus, quando se buscava o reavivamento e o aprendizado para o povo de Israel. 

Em diversas situações não somente os líderes do povo liam os rolos para o povo, 

mas explicavam separando o grupo em grupos menores para um melhor ensino 

(BETZ, 2002, p. 51). 

Por muitos anos, esse departamento da igreja tem sido responsável por 

diversas conversões e é o maior recurso para o ensino e crescimento tanto de 

novos conversos quanto de membros de longa data (IASD, 1964, p. 256). 

 

1.1.1 Síntese da Bibliografia 

 

Como a Escola Sabatina é um departamento que existe na IASD desde os 

seus primórdios, muitos autores escreveram acerca das técnicas, planejamento e 

execução do programa e estudo da Escola Sabatina. Alguns autores, no entanto, 

se destacam por seus estudos acadêmicos ou amplamente reconhecidos pelos 

membros da IASD como sendo eficazes na instrução acerca desse departamento. 

Um desses autores é Charles H. Betz, que foi professor na Universidade 

Andrews e autor de um importante manual sobre a Escola Sabatina “Teaching 

Techniques for the Adult Sabbath” em 1988, o qual foi traduzido para o português 

em 1995, com o título Técnicas de Ensino na Escola Sabatina de Adultos. Esse 

manual é até hoje o principal material sobre Escola Sabatina de adultos no Brasil, 

ele está estruturado em ordem cronológica no preparo da Escola Sabatina, do 
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planejamento aos métodos utilizados na unidade. Apesar de o material não ser 

novo, ainda contém propostas atuais sobre o ensino de Adultos 

 Ele também foi autor de alguns artigos sobre a Escola Sabatina e orientador 

de uma tese doutoral sobre o assunto. Essa tese foi desenvolvida por Sherman 

McCormick, com o título: The Seventh-Day Adventist Adult Sabbath School: Its 

Purpose as Described and Perceived, na qual ele analisa o propósito da Escola 

Sabatina como proposto e descrito pela igreja e a sua percepção por parte dos 

membros da igreja. 

Alguns autores destacam as dificuldades com o ensino para adultos nas 

igrejas como Charles Foster no livro “The Future of Christian Education – Educating 

Congregations”, ou mais recente Lécio Dornas, no livro “Socorro! Sou Professor da 

Escola Dominical”. 

O Manual para Professor da Escola Sabatina, escrito por Harry Lowe, é a 

base para definir o importante papel do professor, que é o principal fator de 

mudança na unidade. 

R. Breitigam, autor do livro “Ensino Dinâmico na Escola Sabatina”, destaca 

a necessidade de se vivenciar o que é ensinado na unidade de Escola Sabatina. 

Ele traz uma renovada importância para a espiritualidade apoiada pelas técnicas 

pedagógicas no processo de ensino. 

Alguns livros na área da pedagogia ajudam a acrescentar conhecimento 

acadêmico sobre o processo de aprendizado como “Métodos de Ensino para a 

Aprendizagem e a Dinamização das Aula” de Mary Rangel e “Aprender e ensinar” 

de J. Sheridan. 

Nas revistas publicadas pela Casa Publicadora Brasileira, editora da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, alguns artigos abordaram o relacionamento do pastor 

com a Escola Sabatina como o caso de João R. Loor (1965), em seu artigo “A 

Relação do Pastor para com a Escola Sabatina”, publicado na revista O Ministério 

Adventista, em 1965. 

Os livros escritos por Ellen White têm grande relevância na IASD, por isso 

as orientações encontradas principalmente no livro Conselhos Sobre a Escola 

Sabatina foram cuidadosamente consideradas neste estudo. 

Tiago White foi o autor da primeira lição da Escola Sabatina em 1852, a qual 

foi publicada na revista The Youth’s Instructor, o  que pode ajudar a entender os 

primórdios do departamento. 
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1.1.2 Problemática da Pesquisa  

 

Como um departamento já centenário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a 

Escola Sabatina, de modo generalizado, não tem conseguido atrair a totalidade dos 

membros da igreja. Os relatos de pastores e membros indicam ainda que há uma 

queda crescente na quantidade de membros que frequentam a Escola Sabatina. 

Ao mesmo tempo, a observação dos professores da Escola Sabatina é que boa 

parcela dos membros que comparecem não estudaram a lição durante a semana, 

por isso participam quase unicamente com sua presença. A tiragem da publicação 

do material de estudo também indica que o interesse em relação a esse 

departamento não alcança a maioria dos membros da igreja. (MORAES, 2014, 1) 

Resumindo, a pesquisa buscará resposta para as seguintes perguntas: 

Quais os fatores para presença e participação na Escola Sabatina, pelo que se 

pode constatar a partir das publicações sobre o assunto? Quais os métodos 

propostos para a motivação dos membros na Escola Sabatina? Qual o papel do 

professor no sucesso da Escola Sabatina? 

Uma análise do que foi publicado sobre a Escola Sabatina pode revelar os 

fatores que tendem a favorecer a presença e participação dos membros da igreja 

nesse ministério. E consequentemente realizar de forma mais plena os objetivos 

espirituais e missionários desse departamento, com benefícios para todos os 

membros e para a Igreja em geral.   

 
1.1.3 Hipóteses 

 

Pode-se levantar algumas hipóteses em relação a essa problemática: 

1 -Existem boas ideias, publicadas ao longo dos anos, as quais 

provavelmente não estejam sendo praticadas.  

Nesse caso, relembrá-las poderia ser um diferencial para se conseguir a 

presença e participação dos membros na Escola Sabatina e todas as vantagens 

subsequentes. Não se pode descartar, entretanto, que algumas propostas devem 

estar defasadas pelo tempo e que, por isso, precisam ser substituídas por novas 

descobertas, principalmente na área do ensino. 

2 - O distanciamento entre a prática e a teoria cria uma falta de interesse 

em aprender e praticar as técnicas expostas nos manuais.  
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Na aplicação de qualquer solução o papel do professor é fundamental, por 

isso ele será considerado como o elemento fundamental nas iniciativas para mudar 

a realidade da Escola Sabatina (SHERIDAN, 1922, p. 40). 

3 - Pesquisar e valorizar as publicações sobre o assunto parece ser a 

chave para uma nova reflexão sobre a Escola Sabatina. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar os fatores que favorecem o compromisso dos membros da igreja 

com a presença e participação na Escola Sabatina. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar se há coerência entre a literatura sobre a Escola Sabatina e 

a literatura atual sobre ensino. 

 Apontar métodos e técnicas sugeridos pela literatura acerca da 

Escola Sabatina. 

 Identificar sugestões para os professores da Escola Sabatina nas 

publicações sobre o assunto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Se um dos departamentos mais importantes e tradicionais da igreja está 

demonstrando sinais de perda de interesse e participação, todo estudo que puder 

diagnosticar problemas e sugerir ações será de grande valor para a Igreja. 

 

1.3.1 Relevância pessoal 

 

A Escola Sabatina sempre fez parte da vida deste pesquisador. Nascido em 

uma família ministerial, pude desenvolver uma afeição especial por esse 

departamento e experimentar os seus benefícios na minha vida. Hoje, como pastor, 

tenho percebido de perto a falta de interesse e participação na Escola Sabatina, e 
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esta é a oportunidade de colaborar para acrescentar relevância a esse 

departamento. 

 

1.3.2 Relevância Ministerial  

 

É de interesse de toda a Igreja que a Escola Sabatina tenha sucesso na 

promoção do aprendizado e estudo da Bíblia. Em meu ministério, tenho o desafio 

de pastorear uma igreja grande, em uma metrópole, a qual enfrenta um grande 

desafio em relação à Escola Sabatina. O presente estudo, resumido e prático, 

pretende contribuir para recuperar a importância dessa agência de nutrição 

espiritual e promoção missionária, cujo bom funcionamento se reflete em toda a 

igreja. 

 

1.3.3 Relevância para com a linha de pesquisa do Programa  

 

A Escola Sabatina é considerada como o coração da Igreja, tal a sua 

influência no crescimento e manutenção dos membros, e também na execução do 

programa missionário. Esta dissertação está diretamente relacionada com a linha 

de pesquisa da Teologia Pastoral, integrada ao tema do Crescimento em Cristo e 

preparo para o Testemunho Pessoal.  

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A Instituição responsável pela pesquisa é o Seminário Latino-Americano de 

Teologia (SALT).  

A pesquisa desenvolvida seguiu os preceitos do estudo exploratório, por 

meio de uma pesquisa bibliográfica em 4 etapas.  

1- Fontes 

a) Foram utilizados 8 livros específicos sobre a Escola Sabatina. Entre eles 

o principal Manual publicado em português. Além de algumas obras sobre a Escola 

Dominical na literatura protestante. E literatura sobre o ensino para adultos. 

b) Foram utilizados 3 artigos publicadas em revistas de editoras adventistas 

sobre a Escola Sabatina. 
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c) Foi utilizada 1 tese de doutorado disponível na biblioteca digital da 

universidade Andrews. 

2 – Coleta de Dados 

A coleta de dados seguiu a seguinte premissa: 

a) Leitura Exploratória de todo o material selecionado (leitura rápida que 

objetiva verificar se a obra consultada é de interesse para o trabalho); 

b) Leitura Seletiva (leitura mais aprofundada das partes que realmente 

interessam); 

c) Registro das informações extraídas das fontes em instrumento específico 

contendo autores, ano, método, resultados e conclusões. 

3 - Análise e Interpretação dos Resultados 

Nesta Etapa foi realizada uma leitura analítica com a finalidade de ordenar e 

sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitassem a 

obtenção de respostas ao problema da pesquisa. 

4  - Discussão dos Resultados 

Categorias que emergiram da etapa anterior foram analisadas e discutidas 

a partir do referencial teórico relativo à temática do estudo. 

 

1.5 CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DA PESQUISA 

 

ETAPAS 
2012 2013 2014 2015 

Ago-Dez Jan-Jul  Jan-Jul Ago-Dez Jan-Jul 

Revisão 

bibliográfica 
X X X 

 
 

 

Redação da 

dissertação 
  X X X X 
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2 ESTUDOS SOBRE A ESCOLA SABATINA 

 

Muito já foi escrito sobre a Escola Sabatina na Igreja Adventista (e/ou Escola 

Dominical, nas igrejas protestantes). Entre os assuntos abordados, encontram-se 

as falhas vistas nesse ministério, com algumas ideias de soluções, métodos de 

ensino que podem ser aplicados, a importância do professor nesse processo, e até 

mesmo a maneira como os adultos aprendem, assunto esse muito estudado nas 

últimas décadas. 

Os estudos já publicados servem como ponto de partida para se analisar a 

realidade da Escola Sabatina e os fatores que contribuem para a presença e efetiva 

participação dos membros. Muitos desses estudos foram publicados há várias 

décadas e por isso pode-se ter a impressão de que estão desatualizados, mas na 

verdade essa é base sobre a qual foi construído o ministério da Escola Sabatina, e 

pode ser que um dos problemas atuais é o distanciamento dessa origem. Retomar 

os princípios e adequar os métodos pode ser a chave da questão. 

 

2.1 Falhas 

Foster (1994, 22), destaca cinco falhas na educação nas igrejas, que incluem 

a Escola Sabatina. Primeiramente, a perda da memória histórica da congregação, 

quando a história da própria igreja e da sua origem se perde com o tempo. A 

segunda falha é a irrelevância do ensino bíblico para a vida contemporânea, que 

se relaciona com a falta de contextualização do ensino bíblico. A terceira, a falta de 

objetivos claros no ensino na igreja. A quarta é o cativeiro cultural da educação 

religiosa, isto é, na intenção de proteger suas doutrinas, a igreja tende a se fechar 

para a cultura ao seu redor. A quinta e última falha é o colapso da estratégia 

educacional da igreja, ou seja, a falta de planejamento e intenção na educação 

prejudica o aprendizado na igreja. 

 

2.2 O Professor 

 

A chave para solucionar essas dificuldades, segundo Lowe (1982, 51) está 

nas mãos do professor. 

Quando um professor, cujas atitudes, comportamento e reputação exercem 
uma marcada influência, põe-se em pé perante sua classe, ele cria um ar de 
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expectativa. Quando suas palavras introdutórias são impressivas, a 
expectativa transforma-se em atenção e prosseguindo em seu mister, o 
professor bem preparado consegue a atenção voluntária. 
 

Todos esses fatores apontam para uma falta de motivação para que os 

alunos sintam vontade de frequentar o estudo em classe (DORNAS, 2002, 47). 

Falando sobre Escola Dominical, Tuler apresenta quatro ideias para 

melhorar a dinâmica desse ministério: “1. Uma eficiente administração; 2. Um plano 

de crescimento; 3. A adoção de métodos criativos; 4. Irrestrito apoio do pastor” 

(TULER, 2002, 25). 

Se em no mundo pós-moderno a atenção é um desafio para todas as 

atividades, o ponto de partida para o sucesso é o “direcionamento da atividade 

mental para um fato, uma emoção ou um objetivo determinado” (PEARLMAN, 

1995,70). 

O professor é a peça-chave nesse ministério, pois ele é o intermediário entre 

o conteúdo de ensino e o aprendiz. Sua postura é definitiva na participação e 

motivação dos alunos para estarem presentes e dispostos a serem guiados no 

estudo e na experiência espiritual. A função do professor se equipara ao do próprio 

pastor em uma igreja. “O professor espiritual e preparado completa o trabalho do 

evangelista ou pregador” (GILBERTO, 1998, 193). 

Um primeiro passo, para qualquer professor de Escola Sabatina, é se 

perguntar: Sou um exemplo da verdade que tento ensinar aos meus alunos? Se 

procuro ensinar paciência aos meus alunos, sou eu paciente com eles? 

(PEARLMAN, 1995, 28). 

Mais do que estratégias, a vida do professor é o seu principal método de 

ensino. “O que um professor é tem muito mais valor do que suas palavras” (LOWE, 

1982, 11). 

Pearlman (1995, 25), falando sobre o professor da Escola Dominical, afirma 

que: “Seu primeiro objetivo não é de ordem intelectual, mas espiritual: a edificação 

do caráter cristão em seus alunos.”  

Assim, tendo um papel principal nesse processo e sua vida sendo tão 

importante para cumprir esse objetivo, entende-se que sua responsabilidade é 

enorme, conforme afirma Lowe: “Comunicar verdades espirituais a uma classe 

impõe pesada responsabilidade pelas almas sobre o professor. Disso ele terá de 

dar contas a Deus” (LOWE, 1982,14). 
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“O professor de adultos deve compreendê-los. Saber como pensam, como 

aprendem, e ter conhecimento de suas reações e emoções. Deve ser capaz de 

simpatizar-se com eles – identificar-se com seus interesses a fim de guiá-los” 

(BREITIGAM, 1965, 31). 

Ellen White define a função do professor da Escola Sabatina de maneira tão 

abrangente que menciona inclusive a aparência da roupa do professor. 

Que o professor da Escola Sabatina seja um exemplo na fé, na 
caridade, na doutrina e no comportamento. Deve trajar-se com simplicidade 
e mostrar a beleza do natural e verdadeiro em contraste com o falso e 
artificial. Ensine ele os alunos a amar a Deus, dando-lhes regra sobre regra, 
mandamento sobre mandamento, pouco a pouco acrescentando novas 
feições à verdade, até que ela se lhes delineie na mente em sua atração e 
beleza. Deve orar e trabalhar até ver seus alunos ligados à verdade e 
possuídos do amor de Deus, que excede todo o entendimento (WHITE, 
1900, 33). 

 
Breitigam (1965, 61), reforça a ideia de que faz parte do sucesso do 

professor vivenciar o que ensina: “nosso próprio caráter e experiência é o que 

determina nossa influência sobre os demais.” Ele faz uma analogia entre o estilo 

de vida do professor e estar firme sobre uma rocha: “se queremos desviar os 

pecadores da rápida corrente, nossos próprios pés devem estar firmemente 

assentados na Rocha, Cristo Jesus.”  

Dornas (2002, 31) apresenta cinco ideias de como o professor pode ser bem 

sucedido em seu ministério:  

1. Conheça seus alunos pelos nomes; 
2. Visite seus alunos; 
3. Interesse-se pela vida de seus alunos; 
4. Aproxime-se de sua família; 
5. Descubra a ocupação e os interesses de seus alunos. 

 
Em contrapartida a essa grande responsabilidade, a maior de todas as 

estratégias é uma vida espiritual profunda. “Sem dúvida que a oração deve ser 

parte da vida diária do professor” (DORNAS, 2002, 31). Junto com a 

responsabilidade, vem o privilégio de desempenhar essa função tão importante. E, 

se na sua vida há a necessidade de uma vida espiritual sadia, é seu papel ensinar 

esse relacionamento com Deus aos seus aluno (WILL, 1982, 19). 

Estar em sintonia com Deus é a maior tarefa do professor. “O preparo mais 

importante do professor é o do seu coração” (BETZ, 1995, 23). Vale notar que Betz 

usa a expressão “preparo”, para definir a ação necessária para se aprimorar no 
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relacionamento com Deus, demonstrando que o professor pode melhorar muito, 

com esforço e dedicação na sua vida cristã. Não se trata apenas de uma ação 

divina, unilateral. Com dedicação e estudo, o professor se torna mais apto para sua 

função.  

Ellen White questiona o ensino de alguém que não vivencia primeiramente 

o que ensina: “Assim, quanto valor teria o ensino de quem, por experiência pessoal, 

nada soubesse do poder de Cristo?” (WHITE, 2001, 94, CSES).  

A recompensa de ser professor vem através das promessas divinas. 

Lembrando que primeiramente o professor é um cristão em busca da sua salvação 

e isso deve ser resplandecido em seu ministério, e mais, deve ser a sua maior 

motivação (WILL, 1982, 22). 

Pearlman (1995,8-9), propõe algumas perguntas que poderiam ajudar o 

professor a nortear sua atividade: 1) Por que ensino?; 2) A quem ensinarei?; 3) O 

que ensinarei?; 4) Como ensinarei? 

E mesmo que tudo seja feito com esmero, ainda assim o professor pode, em 

princípio, não alcançar seu propósito de imediato, mas a persistência é um grande 

aliado na educação e na Escola Sabatina (LOWE, 2002, 44). 

 

2.3 Definindo Ensino 

Depois de sentida a necessidade de corrigir falhas, buscando soluções que 

partem do papel do professor, é importante conceituar o que é ensino. Mais 

exatamente, o exercício de ensinar que está sendo proposto através da Escola 

Sabatina. 

Gilberto (1998, 182), conceitua o ensino como incluindo mais do que o 

simples fato de informar: “No exato conceito, ensinar não é apenas transmitir 

conhecimentos, mas, primeiro promover aprendizagem por parte do aluno.” Para 

ele, aprender é muito mais do que absorver conhecimentos, é colocar em prática o 

conhecimento obtido. 

Lowe (1982, 37), sugere que ensinar está mais para uma arte do que 

propriamente para uma função técnica: “A arte de ensinar é a soma de tudo quanto 

o professor aprende da vida, e dos livros.” 

Enquanto que Pearlman (1995,11), define ensino do ponto de vista da 

motivação do aluno, e lembra que deve existir uma verdade a ser ensinada: “É 

despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade.” Pearlman (1995,72) 
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ainda lembra que “o interesse não é um meio, mas o objetivo da educação”, 

deixando claro que faz parte da responsabilidade do educador cativar o aluno para 

o ensino. 

Breitigam (1965, 28), propõe oito definições de ensino, entre elas se destaca 

a definição de ensino dinâmico: 

Ensino dinâmico é o ensino que tem poder. Poder para interessar 
aquele que ouve; poder para criar na mente desejo de aprender; poder para 
conduzir o indivíduo até o ponto em que esteja disposto a realizar o esforço 
necessário para aprender. 
  
Nessa definição há um cuidado em considerar a motivação do aluno para 

aprender. A proposta de Breitigam é que o aprendizado é mais do que mera 

transmissão de informação. “Um bom professor nunca considerará as pessoas na 

classe somente receptáculos” (BREITIGAM, 1965, 30). 

Miller olha a educação do ponto de vista do cristianismo: “A educação cristã 

está preocupada com a relevância da verdade cristã revelada” (MILLER 1963, 5).  

A Escola Sabatina não pode perder o foco de que se trata de um ambiente de 

educação cristã. 

Mudança é a definição de aprendizagem, para Betz (1995, 11). “O nível mais 

elevado da aprendizagem que deveríamos conseguir em nossas Escolas Sabatinas 

é a transformação do caráter” (BETZ, 1995, 12). 

Ellen White amplia o conceito de educação, estendendo-o para além mesmo 

da vida na Terra:  

A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso 
de estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa o 
ser todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o 
desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. 
Prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo, e para 
aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro 
(WHITE, 2001, EDUCAÇÃO, 13). 

 
O grande desafio nessa definição é ir além do aspecto intelectual, no ensino. 

A inclusão de todos os aspectos da vida do ser humano torna o ensino completo e 

satisfatório. Quando o ensino não é integral, tende a supervalorizar um aspecto em 

detrimento de outros. 

2.4 Definindo a Escola Sabatina 

A Escola Sabatina tem como base o conceito de mudança e transformação 

através do ensino.  
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Segundo o manual é necessário fazer do evangelho o assunto central da 

Escola Sabatina, em seus planos, projetos e programas. Todas as atividades e 

materiais deveriam ser centrados em Cristo, baseados na Bíblia e orientados para 

a pessoa. 

É importante cultivar uma atitude de oração e devoção, alimentar o 

crescimento espiritual através do estudo regular da Palavra de Deus, e compartilhar 

a fé com outros (The Sabbath School Manual, 1979, 9). O principal manual que 

trata da Escola Sabatina sugere esse objetivo e estabelece pelo menos três 

ênfases para que ele seja alcançado. 

Com esses objetivos em mente, três ênfases devem nortear os esforços 

nesse ministério: 

1. Ênfase no relacionamento – Alimentar o relacionamento cristão em cada 

aspecto do programa semanal da ES. Trabalhar junto para o desenvolvimento e 

implementação de programas e projetos para recrutamento de novos membros. 

Atrair a ajuda de todos para restaurar membros inativos da igreja. Manter o cuidado 

espiritual com os recém-batizados (The Sabbath School Manual, 1979, 10). 

2. Ênfase na comunidade – Fazer cada parte do programa da ES e das 

classes contribuir para experiência cristã de cada membro servir como ímã 

espiritual para atrair outros a Cristo. Garantir que todo o ensino seja ganhador e 

mantenedor natural de almas (The Sabbath School Manual, 1979, 10). 

3. Ênfase no mundo – Manter uma visão clara da missão global da Igreja. 

Constantemente alimentar na criança, no jovem e no adulto o desejo de servir na 

propagação do evangelho, onde quer que Deus mandar. Ensinar e promover 

sistemática e abnegadamente a mordomia em suporte da missão mundial (The 

Sabbath School Manual, 1979, 10). 

Não há dúvida de que a Escola Sabatina é diferente de uma escola comum, 

em relação aos seus objetivos, professores e tema. Portanto, ela deve ser tratada 

espiritualmente acima de tudo. 

 

 

2.5 O Processo do Ensino 

Com objetivos tão elevados e significativos, e com a grande 

responsabilidade apontada para os professores, não há como prescindir dos 

métodos e técnicas de ensino para alcançar esses objetivos. Muitos livros foram 
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escritos sobre esse assunto e diversos métodos estão disponíveis aos professores, 

então resta a decisão de escolher quais deles usar na Escola Sabatina. 

Método é caminho, é opção por um trajeto até a realização dos objetivos, 

que culminam com a aprendizagem (RANGEL, 2005, 13). 

“Existem muitos tipos de ensino, e vamos estar preocupados com a resposta 

da sala de aula e os métodos de estimulação, orientando e auxiliando os alunos 

para chegarem à verdade cristã” (MILLER, 1963, 15). 

Quando Miller aborda o tema dos métodos, no contexto da educação cristã, 

há uma observação na escolha dos métodos através de pontos de vista. Ele sugere 

a preocupação com a resposta dos alunos, a motivação e a eficácia em orientar os 

alunos para a verdade cristã. O que deve ser determinante na escolha do método, 

quando se trata de um ensino bíblico, é seu poder no sentido de levar o aluno a 

entender e praticar a verdade bíblica. 

Tuler (2002, 88), cita o Professor Robert Choun Jr. apresentando seis 

normas para escolher os métodos:  

  

1. Certifique-se de que o método ou atividade combina com o nível de 
habilidade e maturidade dos alunos. 
2. Disponibilize várias opções de atividades para estimular o interesse 
do estudante. 
3. Forneça variedade para manter o interesse dos alunos e prevenir o 
enfado. 
4. Insira orientações claras para assegurar o sucesso do estudante. 
5. Inclua perguntas planejadas que ajudem o aluno a refletir nos níveis 
de conhecimento, compreensão e aplicação. 
6. Proporcione direção e incentivo que sustentem o interesse e a 
motivação do estudante. 

 
2.5.1 Planejando 

Um ponto chave na escolha e utilização de um método de ensino é o 

planejamento. Todo professor engajado tem um plano que vai do seu estudo até a 

abordagem em classe. Betz (1995, 24) propõe algumas perguntas que devem ser 

feitas no início da preparação da lição: 1) Que diz esta lição sobre a natureza de 

Deus?; 2) Como este tema se relaciona com o plano de salvação e a grande 

controvérsia entre Cristo e Satanás?; 3) Como exaltar a Jesus, Sua justiça, Seu 

sacrifício pelo pecado e Seu regresso?; 4) Como se relaciona esta lição com a lição 

da semana passada e com o tema do trimestre? Respondendo essas perguntas, o 

professor dá o primeiro passo situando-se em relação ao tema da lição e os 
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principais temas bíblicos, proporcionando um norte para o seu planejamento, e 

evitando um erro comum que é sair da verdade central da lição. 

Rangel (2005, 17) afirma que “podem-se considerar como etapas de 

previsão e execução do método de ensino, além de outras, o planejamento, a 

prática e a avaliação”.   

O professor sem planejamento tende a repetir seus próprios temas e 

argumentos prediletos. Comentando esse assunto, Betz afirma: “O processo de 

descobrir a verdade central é muito importante para mim porque é o alicerce de 

meu ensino” (BETZ, 1995, 26).  

A realização do método, inicia-se pela sua explicação, esclarecendo seu 

encaminhamento, para que se realizem as técnicas e atividades pertinentes ao 

conteúdo e ao contexto (RANGEL, 2005, 17). Entre os encaminhamentos possíveis 

do método, destacam-se: apresentação do tema, realização das técnicas (ações 

específicas) e atividades (questões, diálogo, exercícios, trabalho de produção de 

textos) para fixação e verificação da aprendizagem, sendo possível, também, para 

a estruturação e consolidação do conhecimento (RANGEL, 2005, 18). 

 

2.5.2 Conhecendo os Alunos 

Como parte do processo de ensino, conhecer os alunos da classe de Escola 

Sabatina é uma necessidade elementar.  

O Senhor reconhecerá e abençoará o obreiro humilde, cujo espírito 
seja suscetível de ensino e que tenha reverente amor pela verdade e justiça. 
Se assim sois, cuidareis de vossos alunos, fazendo esforços especiais para 
sua salvação. A eles vos unireis em amorável simpatia, visitando-os em seu 
lar e, ao conversar com eles a respeito de sua experiência nas coisas de 
Deus, haveis de conhecer-lhes a verdadeira condição e, nos braços da fé, 
os levareis ao trono do Pai (WHITE, 2001, 76, CSES). 

 
Breitigam (1965, 90), propõe alguns métodos para conhecer os alunos: 1) 

Pela observação, na classe ou visitando os lares; 2) Individualmente, tratando cada 

aluno como um indivíduo; 3) Em reuniões sociais, promovendo encontros sociais 

fora da classe; 4) Em recreações, fazendo caminhadas, em momentos ao ar livre; 

5) Em atividades da igreja, dirigindo os alunos em algum empreendimento para 

Deus. 

Como parte desse processo de conhecer os alunos, uma das tarefas 

fundamentais, como professor, é conseguir que o aluno pense por si mesmo. O 
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trabalho com os alunos envolve atividades que eles mesmos possam desenvolver, 

durante a semana. Entender como cada aluno executa suas atividades é 

fundamental (PEALMAN, 1995, 27). 

Diferentemente de uma escola formal, há uma grande necessidade de 

persuadir um aluno a realizar tarefas e pesquisar. Ele precisa sentir que vale a pena 

dedicar-se ao assunto da lição. Nesse ponto, o professor se torna um tipo de 

vendedor, promotor da lição, que somente será eficaz se conseguir entender a 

realidade de cada aluno (PEALMAN, 1995, 28). 

 

2.5.3 A Natureza como Ilustração 

Seguindo o exemplo de Cristo, um método que aparece em diversas partes 

da Bíblia é a utilização de cenas e ações da natureza como ilustração e conteúdo 

de ensino. 

Ellen White descreve como Cristo utilizava esse método: “À medida que 

Jesus ensinava o povo, tornava interessantes Suas lições e prendia a atenção dos 

ouvintes por meio de frequentes ilustrações tiradas das cenas da natureza que os 

rodeava” (WHITE, 2001, 38, MDC). 

A Bíblia apresenta a Deus como o Criador do mundo, então utilizar a 

natureza para ensinar é um método coerente com o seu Autor. É um método que 

se utiliza de cenas presentes na vida dos alunos, cenas que irão se repetir através 

das atividades diárias, lembrando-os do que aprenderam na Escola Sabatina. 

 

2.5.4 Métodos de Ensino 

2.5.4.1 O Debate 

Debate é um método que incentiva a cooperação e o compartilhamento do 

aprendizado. “O propósito do debate é unir, tanto quanto possível, ideias e 

informações bíblicas. Sozinho ninguém consegue ver toda a verdade” (BETZ, 1995, 

88). 

Através desse método, o professor estimula o pensamento dos alunos 

usando perguntas inteligentes que os façam pensar. Ao mesmo tempo que busca 

contribuições dos alunos, o professor pode trazer novas informações para 

enriquecer o aprendizado (PEALMAN, 1995, 29). 

 

2.5.4.2 Expositivo 
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Neste método, o professor apresenta a lição quase da mesma maneira que 

o pregador pronuncia seu sermão: ele fala e a classe ouve. Este método tem 

vantagens e desvantagens. Dá ao professor o tempo necessário para ensinar a 

lição toda, de modo definido e sistemático. Atende às pessoas que não estudaram 

a lição, é um método útil em uma classe muito grande, na qual as perguntas e 

discussões impediriam uma apresentação completa da lição. É um método que 

depende da eloquência e capacidade do orador, e tem sua deficiência em não 

estimular os alunos a uma postura ativa; eles se limitam a ouvir (PEALMAN, 1995, 

24). 

 

2.5.4.3 Narração 

Para os alunos das classes infantis, com frequência, a lição inteira é uma 

história narrada pela professora, o que faz algum sentido, já que a Bíblia é repleta 

de histórias. Quando o assunto da lição é um acontecimento bíblico, a narração é 

um método seguro e irá despertar e reter a atenção. Todo professor deveria ser 

capaz de narrar histórias de forma a despertar a imaginação das pessoas, 

interessar-se pelos fatos, compreender os costumes, e depois descrever 

vividamente o que viu (PEALMAN, 1995, 25). 

 

2.5.5 Como o Adulto Aprende 

Um dos modelos de aprendizagem, o Modelo Contínuo de Aprendizagem, é 

composto de três modos básicos de aprendizagem: objetivo, subjetivo e relacional 

(ELDRIDGE, 1995, 260). 

 

 

 

2.5.5.1 Modelos de Aprendizagem 

1. O modelo objetivo pode ser definido como um processo dinâmico de 

acumular dados brutos.  

2. O modelo subjetivo leva o aluno a internalizar, personalizar ou assimilar 

os significados e experiências vividas no modo objetivo.  

3. O modelo relacional leva aluno busca integrar e organizar a experiência 

e as informações em uma interrelação, de forma holística (ELDRIDGE, 1995, 261 

e 262). 
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Eldridge (1995, 262) afirma que “o aluno adulto, ao usar todos os três modos 

de aprendizagem, ao mesmo tempo, predominantemente utiliza o modo relacional.” 

Atentando para a forma como o adulto aprende pode-se aprimorar a eficácia do 

ensino e o interesse pela Escola Sabatina. 

Apesar de o adulto buscar no relacional uma forma de interligar as 

informações já adquiridas durante a vida, razão por que se torna tão importante 

esse aspecto da aprendizagem, quando ele se depara com uma nova informação, 

os três métodos de aprendizagem acontecem simultaneamente (ELDRIDGE, 1995, 

263). 

 

2.5.5.2 Relacionamento 

“O fator importante na educação é o relacionamento. A linguagem pela qual 

nos é comunicada a verdade de Deus na história e na vida dos homens é a 

linguagem do relacionamento” (MILLER, 1962, 9). 

Um outro modelo complementar é apresentado por Konwles (1980, 43) 

fundamentado em cinco conceitos: (1) autoconceito; (2) experiência anterior; (3) 

disponibilidade para aprender; (4) orientação; e (5) motivação para aprender. 

Fica claro que o aprendizado do adulto tem relação direta com toda sua 

experiência vivenciada ao longo dos anos. O ensino deve considerar os conceitos 

desenvolvidos no adulto. Ao mesmo tempo, Knowles ressalta a importância da 

disponibilidade e motivação para o aprendizado, que, no adulto é fator decisivo no 

ensino. 

 

 

 

 

2.5.5.3 Afetividade 

Acerca dessa relação entre o aprendizado do adulto e seus relacionamentos, 

e sua motivação, Ford define cinco níveis de aprendizado relacionados com a 

afetividade. 

Recebendo - O nível de atitude de aprendizagem em que o aluno 

simplesmente toma conhecimento de que uma coisa existe. 

Respondendo - O nível de atitude de aprendizagem em que o aluno começa 

a se comprometer com algo. Ele ainda não age conforme seus sentimentos. 
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Valorizando - O nível de atitude de aprendizagem em que o aluno se 

compromete definitivamente. Compromete-se na proporção em que persegue o 

que ele valoriza. 

Organizando - O nível de atitude de aprendizagem em que o aluno traz vários 

valores para uma situação. Ele precisa decidir entre diversos valores, colocando-

os em perspectiva. 

Caracterizando - O nível de atitude de aprendizagem em que o aluno tem 

um estilo de vida, o qual se reflete no dia-a-dia em suas atitudes e valores (FORD, 

1978, 271). 

Cada nível de aprendizado está relacionado ao nível de afetividade. As 

implicações da afetividade são de grande alcance no domínio da educação cristã. 

E este é o centro da motivação do aluno. O foco da afetividade no aluno está no 

compromisso com algum valor, e o maior valor na vida do cristão é o 

comprometimento pessoal com Jesus Cristo (ELDRIDGE, 1995, 272). 

Esse é o vínculo entre a Escola Sabatina e o conceito de aprendizagem do 

adulto, através do qual o aluno da Escola Sabatina estabelece um 

comprometimento com os valores do cristianismo. Para isso, deve haver uma 

sintonia entre método, motivação, conteúdo e finalmente o comprometimento. 

Hemphill destaca duas necessidades das pessoas que vão à igreja, em 

forma de perguntas: Sou desejado? E, sou necessário? As duas perguntas são 

respondidas afirmativamente quando a pessoa está em um grupo pequeno e 

relacional, como a unidade da Escola Sabatina ou a escola dominical, que é o tema 

do autor (HEMPHILL, 2000, 82). Ele ainda afirma que: “as pessoas são atraídas 

por causa dos relacionamentos e não dos eventos” (HEMPHILL, 2000, 83). 

“A coisa mais próxima do céu, enquanto vivemos deste lado da sepultura, 

deve ser a comunhão dos cristãos que vivem em comunidade” (CRABB & 

JERNIGAN, 1991, 45). 

 

2.5.5.4 O Aprendizado 

Uma das características do adulto, que se reflete em seu aprendizado, é a 

necessidade de maior tempo para as mudanças. “É por isso que os professores de 

adultos devem usar de muito tato ao introduzir novos métodos de ensino. É 

necessário lembrar sempre que os adultos mudam muito lentamente” (BETZ, 1995, 

16). 
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Outra característica do adulto é a tendência de se concentrar nos problemas, 

especialmente porque ele já vivenciou muitas coisas, e em alguns momentos teve 

dificuldades que marcaram sua experiência. Em contrapartida, o professor pode se 

posicionar como um facilitador da aprendizagem, em vez de se limitar a ser um 

transmissor de conteúdo (BETZ, 1995, 16). 

Para o adulto, e principalmente o adulto envolvido no processo de 

aprendizagem na Escola Sabatina, que depende da escolha do aluno, que se 

voluntaria a passar por essa experiência, a motivação tem um papel determinante.  

Umas das teorias mais aceitas, relacionadas à motivação, é a do psicólogo 

Abraham Maslow, porém devemos considerar que ele não era cristão e que sua 

teoria se aplica aos homens não regenerados, mas tem sua falhas quando se refere 

aos convertidos, mesmo assim é útil para agregar mais um fundamento ao estudo 

das necessidades do aluno da Escola Sabatina. Sua teoria relaciona a motivação 

com as necessidades humanas em uma ordem de prioridades. Um exemplo é a 

fome como paradigma, a pessoa com fome tem mais do que sua função 

gastrointestinal afetada, suas percepções são alteradas (ele percebe a comida mais 

prontamente do que em outra situação), sua memória (ele é mais hábil para se 

lembrar de boa comida), suas emoções (ele fica mais nervoso), seus pensamentos 

(ele fica atento e interessado em pensar como conseguir comida do que em 

resolver um problema matemático) (MASLOW, 1970, 20). 

Em ordem de prioridade, ele classificou as necessidades em: 

1. Fisiológicas: Incluem fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades 

corporais. 

2. Segurança: Inclui segurança e proteção contra danos físicos e 

emocionais. 

3. Sociais: Incluem afeição, aceitação, amizade e sensação de pertencer a 

um grupo. 

4. Estima: Inclui fatores internos de estima, como respeito próprio, realização 

e autonomia; e fatores externos de estima, como status, reconhecimento e atenção. 

5. Auto-realização: A intenção de tornar-se tudo aquilo que a pessoa é capaz 

de ser; inclui crescimento, autodesenvolvimento e alcance do próprio potencial 

(MASLOW, 1970, 21). 

Descobrir em que ponto de satisfação estão as necessidades do aluno trará 

ao professor a capacidade de conseguir a motivação necessária para conquistar a 
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atenção e vontade do aluno. Percebe-se que o mais alto nível de necessidades é 

onde se encontra a busca pelo crescimento máximo, o que para o cristão é a 

salvação, portanto não há limites para a motivação na Escola Sabatina. Mas, ao 

mesmo tempo, um aluno pode usufruir da satisfação das necessidades de afeição, 

amizade, estima, reconhecimento e até as necessidades mais básicas, na Escola 

Sabatina. 

O testemunho pessoal de Betz acerca de compreender as necessidades de 

seus alunos é revelador: “Quando honestamente procuro familiarizar-me com meus 

alunos, quando tomo tempo para mostrar apreço e consideração a cada um, coisas 

surpreendentes acontecem” (BETZ, 1995, 42). 

O potencial para motivação dos adultos da igreja, na Escola Sabatina, é 

infinito. Betz (1995, 18) afirma que “esse era o método de Jesus”, a sensibilidade 

de Cristo às necessidades humanas se traduzia em simpatia para com as pessoas. 

Antes de pregar, Ele alimentava e curava, então a multidão O escutava com 

atenção. Se há dificuldades para a presença e participação dos alunos, aí está uma 

abordagem eficaz. 

Uma analogia que descreve bem o relacionamento em que um conhece o 

outro e se importa de verdade com suas necessidades é uma família. Tornar a 

classe de Escola Sabatina um tipo de família é demonstrar interesse real por cada 

aluno. 

 

 

2.6 – Aspectos Teológicos da Educação 

A igreja tem propósitos diferentes do que uma escola, em se tratando de 

ensino. Apesar de compartilhar métodos, técnicas de ensino, e teorias acerca do 

aprendizado, o ensino na igreja tem uma dimensão teológica (EDGE, 1995, 226). 

O primeiro aspecto teológico é que cada indivíduo tem a capacidade e a 

responsabilidade de interpretar a Bíblia. Cada cristão é responsável 

individualmente perante Deus. Com a iluminação do Espírito Santo, cada um pode 

compreender a Bíblia e deve compartilhar o que aprende com outros. Não é um 

conceito individualista, pois considera em primeiro plano o indivíduo, mas sem 

excluir a comunidade da igreja, a qual se forma no compartilhar do aprendizado, 

mais próximo de um grupo que expõe sua interpretação para análise, reação e até 

mesmo correção (EDGE, 1995, 227). 
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Outro aspecto teológico provém da atitude divina de Se revelar através da 

encarnação. Em Hebreus encontra-se a afirmação de que a encarnação foi o ápice 

da revelação: “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, 

aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu 

herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Universo” Hebreus 1:1 e 2). 

O aprendizado bíblico tem um processo semelhante, no qual o conhecimento 

acerca do Deus eterno se encarna em forma de compreensão humana, a qual vai 

além da simples informação, ao transformar atitudes e estilo de vida. 

O terceiro aspecto teológico é o aprendizado através do encontro com Deus. 

Esse conceito se apresenta na segunda carta aos coríntios: “E todos nós, com o 

rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos 

transformados, de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o 

Espírito” (2Co 3:18). 

A transformação aí mencionada é similar ao resultado do aprendizado na 

vida do cristão. É difícil de explicar como ocorre esse aprendizado, mas é fato que 

a Bíblia está certa e isso é verificável na vida cotidiana dos indivíduos que 

experimentam tal aprendizado (EDGE, 1995, 229). 

Um exemplo desse aspecto é a história do autor de Coríntios. O livro de Atos 

conta a história de Paulo, que, ao se encontrar com Cristo, teve sua vida 

literalmente transformada. É essa mudança de estilo de vida e convicção que é 

possível através do encontro com Deus. 

O ensino na Escola Sabatina é bíblico e tem como um dos seus objetivos 

apresentar a verdade acerca da salvação para convencer pessoas a seguir o 

cristianismo. Assim o cumprimento da ordem de Cristo, em Mateus 28:19 e 20, “Ide, 

portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 

ordenado, se aplica ao contexto da Escola Sabatina, Não é um ensino comum ou 

secular, porque tem como objetivo conquistar pessoas, fazendo-as discípulos de 

Jesus. 

Compreendendo o ensino da Escola Sabatina como sobrenatural, deve-se 

incluir nesse estudo o fator do dom do Espírito Santo, que capacita de forma 

sobrenatural aquele que aceita seguir a Cristo, segundo o que a Bíblia relata em 

Atos 2:38: “Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 

em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom 
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do Espírito Santo.” Como disse Ellen White: “Os que se consagram a Deus de 

corpo, espírito e alma, purificando seus pensamentos pela obediência da lei divina, 

hão de continuamente receber nova provisão de poder físico e mental” (WHITE, 

2001, 40). 

 Dentre tantos pontos centrais no ensino da Bíblia, certamente a 

reconciliação com Deus tem um papel principal. “Porque, se nós, quando inimigos, 

fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando 

já reconciliados, seremos salvos pela Sua vida” (Rm 5:10). Segundo Miller (1963, 

8), “em nosso entendimento do ato central no drama da redenção, temos o ponto 

principal da educação cristã”. 

 

2.7 Olhar sobre a Escola dominical 

O modelo mais próximo da Escola Sabatina, fora da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, é a Escola Dominical. Mais antiga que a Escola Sabatina, e com maior 

quantidade de publicações sobre o assunto, pode ser útil ao se comparar os 

desafios e soluções apresentadas pelos autores. 

Diversos autores como Hemphill, Pearlman e Gilberto, descrevem a Escola 

Dominical como essencial para converter pessoas, instruir e buscar aprimorar o 

relacionamento entre os membros (GILBERTO, 1976, 116). 

Gilberto, descrevendo o histórico da Escola Dominical no mundo e no Brasil, 

em 1976, afirmou: 

[...] desde então, vem a Escola Dominical crescendo sempre entre 
todas as denominações, e onde quer que estas cheguem, a Escola é logo 
implantada, produzindo sem demora seus excelentes resultados na vida dos 
alunos, na igreja, no lar, na comunidade e refletindo isso na nação inteira. 
 

Em contraste, o mesmo autor, em 1998, no livro A Escola Dominical, que 

detalha ainda mais tudo o que envolve a Escola Dominical, afirma: “Essa Escola 

Dominical exerce ainda um papel preponderante no estabelecimento e firmeza do 

lar cristão” (GILBERTO 1998, 52). Essa afirmação deixa transparecer o declínio de 

relevância que a Escola Dominical sofreu com o passar dos anos. Hemphill, por 

exemplo, propõe uma redescoberta da Escola Dominical, em referência clara à falta 

de interesse nesse assunto pelas igrejas modernas. 

Assim como os autores acerca da Escola Sabatina, os evangélicos 

entendem que o segredo para manter ativa a Escola Dominical inclui: organização, 
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preparo dos professores, relacionamentos verdadeiros e uma volta aos objetivos 

originais da Escola Dominical. Hemphill exalta o valor de estar envolvido em um 

grupo pequeno de estudos ao destacar que esse envolvimento proclama: “Você é 

desejado; você pertence”. As oportunidades de servir, oferecidas mediante a 

estrutura de grupo pequeno dizem: “Você é necessário”. Os cristãos não foram 

destinados a viver em isolamento (HEMPHILL, 2000,82). 

Do ponto de vista evangelístico, a Escola Dominical serve como porta de 

entrada para os visitantes, pois as pessoas vão a uma determinada igreja 

principalmente por terem sido convidadas por um amigo ou parente. As pessoas 

são atraídas por causa dos relacionamentos e não dos eventos (HEMPHILL, 

2000,84). 

Segundo Hemphill (2000,84), a intimidade da estrutura do grupo pequeno da 

Escola Dominical virtualmente garante que você irá conhecer as pessoas não-

salvas que dele se aproximam. A Escola Dominical, na maioria das igrejas, é uma 

mina de ouro evangelística inexplorada. 

Lyle Schaller descobriu que pelo menos um terço, e talvez até metade, do 

total de membros da igreja protestante não tem a sensação de pertencer à 

congregação da qual são membros. Eles foram recebidos como membros, mas 

nunca sentiram ter sido aceitos no círculo de comunhão da igreja (SCHALLER, 

1978, 16). A Escola Dominical é também importante na manutenção dos membros, 

já que forma vínculos afetivos fundamentais na continuidade do novo membro no 

convívio da igreja. 

Nessa mesma direção, está o estudo de Mcintosh e Martin, que apresentam 

que muitas das igrejas que se mostram inclusivas em seu evangelismo são, no 

entanto, exclusivas na sua comunhão. Eles sugerem, portanto, que a estratégia 

eficiente de assimilação deve ser construída sobre cinco blocos: promover 

amizades, envolver os membros em tarefas, participar de grupos pequenos, ajudar 

os recém-vindos a identificar-se com o propósito da igreja, e fomentar o 

crescimento espiritual entre os indivíduos (MCINTOSH, MARTIN, 1994, 223). 

Outra estratégia é apresentada por Hemphill (2000, 282) afirmando que não 

se pode alcançar excelência no ministério se não for mantido um registro adequado. 

A parábola do pastor e das 99 ovelhas deve servir de modelo para a classe da 

Escola Dominical. O pastor sabia que estava faltando uma ovelha, porque ele as 
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numerara e contara. Nosso propósito em manter a contagem das ovelhas é no 

sentido de capacitar a cuidar bem delas. 

Wayne (1968, 105 e 106), apresenta 9 orientações para o sucesso da Escola 

Dominical: 

1. Não tente fazer tudo de uma vez. A maior tentação do crescimento da 

Escola Dominical é tentar tudo de uma vez. 

2. Não tente agradar a todos. Não importa que as metas são estabelecidas, 

alguém não vai gostar dos planos. 

3. Não repetir experiências mal sucedidas do passado. Enquanto as pessoas 

estão pensando no passado, os líderes não podem obter os melhores resultados 

para o presente ou o futuro. 

4. Equilibrar o desafio e capacidade de concretização dos objetivos. Não 

deixe o entusiasmo superar o senso de realidade. 

5. Não tenha medo de estabelecer metas. É melhor fracassar tentando do 

que nunca ter tentado. 

6. Mantenha a qualidade relacional da Escola Dominical em todos os 

momentos. 

7. Compromisso com metas é a mais importante determinação. 

8. Afirmar cada objetivo alcançado. Tenha uma celebração! 

9. Lembre-se dAquele que permite ao cristão sonhar e alcançar. 
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3. UM EXEMPLO BÍBLICO DE ESTUDO DA BÍBLIA EM GRUPOS 

 

Na investigação bíblica em busca de elementos que possam fornecer uma 

base, ou exemplo para a Escola Sabatina, um relato se destaca. Quando o povo 

de Israel volta do cativeiro babilônico, existe a necessidade de ensinar a Palavra 

para um povo que havia muitos anos não tinha contato com as Escrituras. 

Esse momento bíblico de reavivamento e reforma é relatado em Neemias, 

no capítulo 8. 

O povo havia passado 70 anos cativo em Babilônia, até que os persas 

conquistaram a Babilônia e permitiram que os israelitas voltassem para a Palestina. 

O primeiro grupo de israelitas voltou para casa, liderado por Zorobabel, que 

reconstruiu o templo. Esdras liderou o segundo grupo e teve como missão restaurar 

as leis civis e a religião judaica. 

O último grupo foi liderado por Neemias, por volta do ano 444 a.C., com o 

desafio de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias completou a reconstrução 

do muro em apenas 52 dias, enfrentando os inimigos e diversas dificuldades. É 

nesse ponto da história que o foco principal se torna o ensino da Palavra para o 

povo que havia tanto tempo estava distante de sua terra e religião. 

O povo foi reunido perto da Porta das Águas, a cerca de 450 metros da área 

do templo, e Esdras foi convidado para abrir os rolos do Pentateuco (MULDER, 

RIDALL, PURKISER, FINLEY, SAWYER, DEMARAY, 2005, p. 526). 

 

“Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, 

todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da Porta das Águas; 

e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o Livro da Lei de Moisés, que o 

SENHOR tinha prescrito a Israel” (Ne 8:1).  

 

3.1 Líderes do Ensino 

 

Nesse relato bíblico, dois nomes se destacam no recomeço da nação de 

Israel, cada um com suas características diferentes. 

Esdras era um escriba, intelectual e mestre, que desempenhou-se também 

como sacerdote.  
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Neemias fora copeiro em de Babilônia, uma importante profissão, pois 

convivia diariamente com o rei e seus convidados no palácio, mas na volta PA a 

Palestina se revela um administrador com espírito empreendedor, gerencia com 

tanta destreza a construção dos muros de Jerusalém que em 52 dias tudo estava 

concluído. 

Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos líderes com características 

distintas, mas uma característica presente na iniciativa de Esdras e Neemias que 

serve como exemplo para a igreja atual é o apego e valorização da Bíblia. 

O fato de os líderes terem escolhido abrir os rolos das Escrituras e ler para 

o povo é um modelo eficaz de por onde começar a reforma. Esdras poderia muito 

bem resolver discursar com sua capacidade intelectual, convencer com seus 

argumentos sólidos, mas ele simplesmente abriu a Bíblia, leu e explicou. 

Não precisamos de nada além da Bíblia para aprender acerca da verdade 

de Deus para nós. Depois de construído o muro ao redor de Jerusalém, era o 

momento para construir um muro de ideias e conselhos divinos. 

Esdras não estava só na missão de ensinar, ao seu lado no púlpito de 

madeira estavam 13 líderes representando cada família do povo. 

“Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele 

fim; estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias 

e Maaséias; e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hasum, Hasbadana, 

Zacarias e Mesulão” (Ne 8:4). 

O ensino em Neemias 8 é um esforço coordenado entre todos os líderes e o 

povo. Uma ação isolada e sem apoio não teria o mesmo efeito sobre a 

espiritualidade do povo (BARBER, 2005). 

 

3.2  O Povo da Palavra 

 

No primeiro verso do capítulo 8, há uma ênfase no fato de o povo reunido 

parecer um só homem. Em todo o lugar da natureza que observamos, a união 

fortalece o grupo. Quando vemos os pássaros em voo, ou um bando de pinguins, 

parece até um ser só, pois sua sincronia é perfeita. Um povo com líderes tementes 

a Deus e unido por um interesse não tem limites em seus feitos. 

O povo, além de unido, estava disposto a escutar, mostrando como a postura 

ao se reunir é tão importante quanto o fato de estar reunido. O texto bíblico afirma 



31 

 

que o povo ficou em pé ouvindo a leitura da Bíblia desde a manhã até o meio-dia, 

o que soma quase 6 horas. Todo o povo estava unido, em silêncio, e se deleitava 

com a leitura da descrição da criação, da história dos primeiros seres humanos, 

das leis que Deus havia dado à nação. 

Não era um ato de sacrifício para alcançar a graça de Deus, na verdade era 

um reflexo do interesse, valor, submissão, motivação de um povo sedento pela 

Palavra de Deus. 

O povo estava reunido no centro da cidade, perto da fonte de Giom, não 

estava reunido junto ao templo, como seria de se esperar. Uma lição aí é que a 

Palavra de Deus deve estar disponível a todos. O ensino da Palavra não deve ser 

uma exclusividade do ambiente da igreja. O fato de o povo estar reunido no centro 

da cidade, na praça, indica que essa mudança de atitude deve fazer parte da vida 

diária do cristão. 

Contrariando uma tendência da época de menosprezar a importância de 

mulheres e crianças, nessa ocasião em que Esdras leu a Bíblia para o povo não 

houve distinção entre homens e mulheres. No verso 3, todos os que entendiam a 

língua estavam ali ouvindo. Se essa já era uma moderna demonstração de 

igualdade, quanto mais ver que em determinado momento, nos versos 7 e 8 o povo 

se dividiu em grupos e 13 líderes naturais, mais os levitas, se tornaram professores 

de pequenas unidades. 

“E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Hodias, Maaséias, 

Quelita, Azarias, Jozabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na Lei; e 

o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na Lei de Deus, claramente, dando 

explicações, de maneira que entendessem o que se lia” (Ne 8:7-8). 

Encontramos os levitas como líderes espirituais, mas também vemos pais 

de família, e líderes naturais, explicando individualmente o que estava escrito nos 

rolos. 

Hoje, temos uma estrutura de Escola Sabatina que se propõe a ser mais um 

instrumento de ensino.  Diante dessa perspectiva, todos somos um pouco 

professores e alunos. Cada cristão é chamado a testemunhar acerca do evangelho. 

Aprendemos, ensinamos, compartilhamos a mensagem, e ao compartilhar 

aprendemos novamente com as pessoas a quem ensinamos. Essa dinâmica do 

evangelho cria uma cultura de aprendizado e reforça a ideia de igualdade. 

3.3  Praticando a Verdade 
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A resposta do povo à leitura da Bíblia e ao entendimento de suas orientações 

foi primeiramente de choro, depois de alegria e por fim de ação, através da 

participação na festa dos tabernáculos. 

Barber (2005, p. 110), apresenta um quadro comparativo no qual podemos 

observar que o reavivamento e a reforma na época de Neemias envolveram 

intelecto, sentimento e a vontade do povo. 

 

A Base da Renovação Espiritual 

Intelecto Apelo à Mente 

 

 

Pedido do povo 

 

Ministério de Esdras 

 

Desafio à mente 

 

 

Resposta da mente 

Leitura da Palavra – Neemias 7:73b-8:8ª 

 

 

Esdras lê a Lei 

 

Propagação da Palavra 

 

Atenciosos  

Ergueram as mãos 

 

Guardaram a Palavra 

Ouviram com Entendimento 

Sentimentos Efeito nas Emoções 

 

Resultado da 

convicção 

 

Mudança de disposição 

 

Resultado 

Exortação da Palavra – Neemias 8:9-12 

 

 

Culpa 

 

Alegria 

 

Força 

Vontade Desafio à Vontade 

 

Descoberta da Palavra 

 

Obediência à Palavra – Neemias 8:13-18 

 

Submissão à Palavra 

 

Implementação da Submissão 
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Instrução da Palavra 

 

 

Obediência à Palavra 

Povo se ajuntou e entendeu 

 

Foram e se juntaram 

Fizeram barracas e se sentaram 

 

Um movimento de ensino de sucesso deve atingir esses três níveis do ser 

humano. O objetivo de ensinar a Palavra é trazer maior vitalidade e profundidade 

espiritual para os cristãos. Para alcançar esse objetivo é preciso informar e ensinar; 

e a partir desse aprendizado o cristão sente que é pecador, resulta no 

arrependimento, o amor de Deus manifestado através do plano da salvação, e 

passa a agir conforme a vontade de Deus. 

 

3.3.1 Choro de arrependimento 

No verso 9 do capítulo 8 de Neemias, lemos que o povo começou a chorar. 

Através da leitura racional da Palavra de Deus o sentimento do povo foi atingindo. 

 

“Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas 

que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao SENHOR, 

vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, 

ouvindo as palavras da Lei” (Ne 8:9). 

 

O choro era uma atitude natural e real diante de tantos erros e de uma 

distância tão grande entre sua vida e o que Deus propunha para o povo. O 

arrependimento e a sensação de não merecimento tomaram conta do povo. 

Renovato (2011, p.83) afirma que alguns trechos da lei que eram lidos para 

o povo continham terríveis condenações de Deus ao pecado da desobediência. Ao 

serem lidos, provocaram grande tremor nos corações. 

A distância do ideal provoca uma reação imediata de tristeza, é nessa 

situação que, pela primeira vez no capítulo, Neemias aparece como o líder do povo 

e toma uma atitude (RENOVATO, 2011, p. 82). 

Como seria bom se entendêssemos de uma vez por todas que nada 

podemos fazer diante do pecado. Entendêssemos que não temos como alcançar a 

salvação por nós mesmos. E nessa situação, chorar, com o orgulho quebrantado, 
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sem perder de vista a solução em Cristo Jesus, se torna a primeira reação 

adequada. 

 

3.3.2 Alegria na verdade  

Orientado pelos líderes, o povo se volta para a solução do problema e passa 

a vislumbrar a grande vitória, no Senhor. Era uma ocasião que tinha de ser 

comemorada, com as melhores comidas e bebidas, e a alegria era contagiante, 

nessa fase. 

Diferente do que estamos acostumados a ver, essa alegria não era 

exclusivista, ninguém tinha que perder para outro ganhar, todos agora estavam 

incluídos, a comida devia ser compartilhada. 

Ninguém devia ficar do lado de fora da comemoração do aprendizado. Kidner 

(1985, p. 117) diz que a alegria no Senhor é uma alegria que revigora, e que não é 

escapista nem evanescente. A atenção de Neemias para com os que não tinham 

algo preparado para si estava bem arraigada no seu próprio ponto de vista e prática. 

A ordem do verso 10 é um exemplo do que deveria ser o resultado, em 

termos de sentimentos, de um movimento moderno de reavivamento e reforma: 

 

“Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai 

porções aos que não têm nada preparado para si; porque este dia é consagrado ao 

nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do SENHOR é a 

vossa força” (Ne 8:10). 

 

3.3.3 Agindo Conforme a Verdade 

 

Enquanto liam o Pentateuco, e mais especificamente o livro de 

Deuteronômio, os líderes descobriram que Deus ordenara a realização da Festa 

dos Tabernáculos exatamente no sétimo mês, e que fazia muito tempo o povo não 

realizava essa festa de sete dias. 

Parte da festa consistia em fazer tendas e morar nelas durante esse período, 

assim como chamar os israelitas que não moravam em Jerusalém para vir até a 

cidade para celebrar a festa. 
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É impressionante como o povo estava com vontade de colocar em prática o 

que havia acabado de aprender. E não para por aí quando diariamente, durante os 

7 dias de festa, Esdras continua fazendo a leitura da Bíblia. 

Sete festas (na realidade, ocasiões para ajuntamentos cívico-religiosos) 

foram designadas por Deus para o povo de Israel. Cada festa representava uma 

parte do plano da salvação, desde a páscoa, que apontava para a morte de Jesus 

até a festa dos tabernáculos, que acontecia exatamente depois do dia da expiação 

e antecipava as alegrias da vida eterna. 

1 - Páscoa (Lv 23:4, 5) 

2 - Pães Asmos (Lv 23:6-8) 

3 - Primícias (Lv 23:9-14) 

4 - Pentecostes ou Festa das Semanas (Lv 23:15-22) 

5 - Trombetas (Lv 23:24, 25)  

6 - Dia da Expiação (Lv 23:26-32) 

7 - Tabernáculos (Lv 23:33-44)  

A última convocação anual era a Festa dos Tabernáculos, um período de 

sete dias durante o qual os israelitas viviam em tendas (Êx 23.16; 34.22; Lv 23.40-

41). Essa festa não só marcava o fim da estação das colheitas, mas também 

lembrava sua permanência no deserto no qual tiveram que viver em tendas de 

campanha (SCHULTZ, 2008, p. 45). 

Essa era a última festa do ano religioso. Ao contrário da contrição da festa 

anterior, o Dia da Expiação, era um momento de muito júbilo e alegria. O juízo havia 

passado e o perdão dos pecados estava garantido. 

Era uma festa de colheita também, e havia um espírito de gratidão por tudo 

que o Senhor havia feito durante o ano (COLEMAN, 1991, 268 e 269).  

Entendemos como adventistas que o Dia da Expiação aponta para o evento 

escatológico anterior à volta de Jesus (Nisto Cremos, p. 421). Então, se cada festa 

judaica representa um momento da história da salvação, concluímos que o antítipo 

da Festa dos Tabernáculos é o encontro dos salvos com Cristo. 

O exemplo bíblico na história de Esdras e Neemias reforça a ideia de que é 

possível ensinar a igreja e de que essa iniciativa é desejável e necessária. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Estamos no último período da história da humanidade, enquanto somos 

assolados por todo tipo de influência mundana, temos que buscar estar seguros 

através do conhecimento da Palavra de Deus. 

É nesse período que, mais do que nunca antes, devemos abrir a Palavra, 

ouvir a verdade, aprender e ensinar, inspirando pessoas a alcançar a única escolha 

que tem um valor verdadeiro: seguir a Cristo. 

O exemplo bíblico de ensino demonstra que o sucesso nessa empreitada é 

baseado em atingir o coração de cada cristão através de argumentos intelectuais, 

suas emoções e sua vontade. 

Fica claro que há a necessidade de uma estratégia de ação e pensamento 

que envolva os líderes e os membros. Todos devem ser considerados iguais, e a 

ação não deve ser limitada apenas ao ambiente da igreja, mas tem de extrapolar e 

invadir a vida diária dos crentes, para que a Bíblia e o poder do Espírito Santo possa 

transformar vidas. 

O papel da Escola Sabatina é fundamental nessa jornada. Apesar de hoje 

sofrer com algumas falhas e mostrar claros sinais de desgaste, em teoria unindo 

um professor bem preparado com uma visão salvífica do ensino, e métodos 

adequados, é possível reavivar esse ministério. 

Vale ressaltar que a Escola Sabatina pode ter um papel estratégico tanto na 

conquista como na manutenção de novos conversos. Em seu favor estão o dia e 

horário propício para reunir pessoas, além da sua natureza relacional e acolhedora, 

que já agrega grupos de pessoas que tem algo em comum.  

Sabendo que um grande grupo vem pela primeira vez por influência de 

amigos, e que a probabilidade de alguém se sentir bem na igreja é maior quando 

há laços de amizade com membros, o ambiente da Escola Sabatina é propício para 

receber novos membros e mantê-los através de novos laços de amizade. 

Para que esse ministério seja realmente eficaz, é preciso de planejamento e 

preparo por parte do professor da unidade. Um professor que conheça seus alunos, 

motive um ambiente sociável e de aceitação conseguirá conquistar os membros 

para o estudo da Bíblia. 

Mas se o professor é tão importante no sucesso das unidades, vale uma 

reflexão sobre o quanto se tem feito pelos professores. Será que a igreja tem se 
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aplicado a tarefa de preparar os professores na mesma medida em que eles são 

importantes nesse processo? Aparentemente a tarefa é maior do que o preparo 

que se tem proporcionado. 

A literatura sobre Escola Sabatina apesar de não ser atual, tem muito a 

contribuir para o sucesso das unidades. Em grande parte as estratégias 

apresentadas nessa literatura e nos livros de Ellen White é a base para a prática 

eficaz do ensino do evangelho de maneira atraente nas unidades de Escola 

Sabatina.  

Se há algo a se atualizar na Escola Sabatina, provavelmente está ligado ao 

uso de ferramentas tecnológicas, que poderiam auxiliar no contato com os alunos 

dentro e fora do horário da Escola Sabatina, com o registro de presença e 

compartilhamento do aprendizado. Muito se pode fazer atualmente com poucos 

recursos, utilizando as redes sociais e aplicativos de comunicação gratuitos. 

Principalmente em relação a instrução para que as unidades sejam 

participativas e tenham um clima de socialização, com o conhecimento sendo 

compartilhado através da experiência de cada aluno, a literatura sobre Escola 

Sabatina e os escritos atuais sobre educação não se contradizem, mas se apoiam, 

portanto o ensino na Escola Sabatina não está ultrapassado, mas possivelmente, 

longe da teoria. 

Pode-se sugerir que futuras pesquisas ampliem o estudo verificando na 

prática a aplicação da literatura sobre Escola Sabatina e demais métodos 

apresentados na presente pesquisa. Também pode-se sugerir estudos que 

verifiquem a utilização de tecnologia nas unidades de Escola Sabatina. 

Conclui-se que a Escola Sabatina poderia ser mais eficaz se a teoria 

vastamente publicada, fosse valorizada e aplicada, tanto no preparo dos 

professores como no planejamento em todos os níveis da igreja.  

Certamente que um ensino compartilhado, bíblico, planejado, e liderado por 

um professor vivenciando profundamente o evangelho atrai e mantém alunos. Que 

terão a oportunidade de crescimento espiritual continuo. 
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