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1 INTRODUÇÃO 

 

A Escola Sabatina é cognominada como sendo o coração da igreja. Sua 

existência tem como objetivo ganhar almas e conservar as já ganhas. Seu 

evangelismo é interno e externo. Interno, através do ensino, usando as lições da 

Escola Sabatina para adultos, juvenis, primários, jardim da infância e rol do berço. 

Externo, através das classes transformadas em unidades evangelizadoras para a 

Ação Missionária, na distribuição de folhetos, revistas, cursos de A Voz da Profecia e 

escolas sabatinas filiais. Tal pesquisa é um estudo do crescimento da mesma, e tem 

como objetivo determinar os fatores que influenciam para que tal plano, o das 

unidades evangelizadoras, não esteja sendo implantado em todas as igrejas e 

grupos. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal deste estudo é analisar as possíveis barreiras, para que 

as unidades evangelizadoras sejam implantadas em todas as igrejas e grupos, 

apresentando sugestões para que, procurando-se eliminar tais barreiras, venham se 

constituir num plano bem sucedido de evangelismo interno e externo. Como uma 

agência ganhadora de almas, a Escola Sabatina precisa ensinar aos membros da 

igreja como trabalhar em favor das almas perdidas, envolvendo todos os seus 

alunos na obra missionária de evangelizar. A perfeita integração entre Escola 

Sabatina e Ação Missionária é importantíssima para a implantação das unidades 

evangelizadoras. Outro objetivo deste estudo é analisar o porquê desta não 

integração necessária da Escola Sabatina e Ação Missionária. 

  

1.2 A Necessidade do estudo 

 

A igreja Adventista compreende que a efetividade de sua missão como povo 

de Deus não pode ser determinada simplesmente por seu poder institucional, 

estrutura organizacional, recursos financeiros e presença universal no mundo. Como 

um organismo vivo, precisa crescer como parte de um desenvolvimento natural, de 

acordo com as palavras do Apóstolo Paulo: “de quem todo o corpo, bem ajustado e 
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consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, 

efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor” (Ef 4:16). 

A Escola Sabatina é o grande potencial para o crescimento da igreja, que 

deve ser usado adequadamente na mobilização da força leiga para o cumprimento 

da missão: ir, ensinar e batizar. 

É convicção do autor que o plano das unidades evangelizadoras é a 

metodologia divina para a terminação da obra, preparando a igreja para o encontro 

com Cristo. A primeira razão considerável para tal estudo é: como tornar a Escola 

Sabatina uma constante agência ganhadora de almas? Isso inclui um envolvimento 

de todas as suas forças humanas: diretor, professores, alunos; enfim, toda a igreja, 

pois na Escola Sabatina todos estão incluídos. Tem-se notado a falta de professores 

bem preparados, como sendo, talvez, a principal causa de apresentar a Escola 

Sabatina algumas falhas no ensinar. Há a necessidade de um envolvimento aluno-

professor, que muito tem deixado a desejar. 

Vê-se, portanto, uma necessidade urgente da formação de professores 

habilitados, com um conhecimento experimental, resultante do relacionamento 

professor-aluno. Uma profunda conscientização se faz necessária, no que tange a 

este importante fator. Os membros devem ser treinados para, como obreiros 

voluntários, tornarem-se discípulos que desempenhem um discipulado dinâmico. 

Tal estudo mostra a necessidade inadiável de uma profunda conscientização 

do plano das unidades evangelizadoras, como o plano divino para a terminação de 

sua obra aqui na terra. Há a necessidade de um trabalho básico de conscientização, 

planejamento, organização, para tais unidades serem implantadas. Isso não pode 

ser feito num mínimo de tempo, procurando-se alcançar resultados imediatos, mas 

sim como um trabalho planejado, organizado, para poder ser implantado, com o 

objetivo de se colher frutos a médio prazo. 

 

1.3 Definições dos termos 

 

Unidades Evangelizadoras: São as classes da Escola Sabatina, transformadas 

em pequenos grupos missionários, constituídos de 10 a 12 pessoas, moradoras do 

mesmo bairro ou da mesma zona da cidade. 
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Ação Missionária: É o departamento da igreja, responsável pelos planos 

missionários da igreja ou grupo, através de visitas missionárias, estudos bíblicos, 

cursos de A Voz da Profecia, pontos de pregação e conferências pelos leigos. 

 

1.4 Divisão do estudo 

 

O estudo está dividido em quatro diferentes áreas:  

1. Um breve histórico, e uma análise reflexiva da necessidade de uma 

profunda conscientização do porquê da existência da Escola Sabatina, 

bem como do exemplo a ser seguido de Jesus, como um mestre perfeito 

na arte de ensinar. 

2. Necessidade da formação de professores habilitados espiritualmente para 

o desempenho de suas responsabilidades como pastor de um pequeno 

grupo; 

3. Planejamento da Escola Sabatina e organização das unidades 

evangelizadoras, e o treinamento dos obreiros voluntários, indispensável 

para a funcionalidade das mesmas; 

4. Conclusões chegadas pelos autor, depois do estudo feito, bem como 

sugestões para um perfeito funcionamento do plano das unidades 

evangelizadoras. 

 

1.5 Limitações do estudo 

 

Gostaria o autor de ter-se aprofundado no estudo pela atração que o tema 

exerceu sobre ele e pela importância e necessidade do trabalho para a Igreja 

Adventista no Brasil. Teve, no entanto, o pesquisador, entre seus sonhos e a 

realidade, algumas dificuldades instransponíveis: o tempo limitado, as poucas 

fragmentadas fontes e a falta de parâmetros claros em determinados aspectos do 

trabalho exatamente por ser o primeiro no gênero, cabendo-lhe a temeridade de fixar 

leis não escritas, ou estabelecer preceitos ainda não definidos pela igreja. 
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2 A ESCOLA SABATINA 

 

A Escola Sabatina como a conhecemos hoje tem suas raízes aprofundadas 

na antiguidade veterotestamentária, embasada nas prescrições dadas por Deus aos 

patriarcas e ao povo de Israel. Não havia, naquele tempo, a Escola Sabatina como a 

temos hoje, mas o princípio fundamental, o do ensino bíblico determinado por Deus 

aos Seus fiéis e aos estranhos, já existia. 

A Escola Sabatina de hoje é a fase presente de instrução bíblica milenar, que 

sempre caracterizou o povo de Deus. A instrução religiosa nos tempos bíblicos e nos 

tempos modernos, isto é, nos primórdios e na época atual, é a Escola Sabatina, 

como resultado de tal instrução. 

 

2.1 Nos dias de Noé e de Moisés 

 

Examinando o Pentateuco, vê-se que no princípio, entre o povo de Deus, 

eram os pais os responsáveis pelo ensino no lar. O lar, então, era de fato uma 

escola onde os filhos aprendiam a temer a amar a Deus (Dt 6-7; 11:18-9). Havia 

também reuniões públicas das quais participavam homens, mulheres e crianças 

aprendendo a lei divina (Dt 31:12). 

 

2.2 Na época dos sacerdotes, reis e profetas 

 

Os sacerdotes, além do culto divino, tinham o encargo do ensino da lei (2Cr 

15:3; Jr 18:8; Dt 24:8; 1Sm 12:23). Os sacerdotes eram intermediários entre o povo 

e Deus, assim como os profetas eram intermediários entre Deus e o povo. Os reis de 

Judá, quando piedosos, aliviam-se aos sacerdotes na promoção do ensino bíblico. 

Tem-se disso exemplo no bom rei Josafá, que enviou líderes, levitas, e sacerdotes 

por toda a terra de Judá, para ensinar ao povo a Lei do Senhor (2Cr 17:7-9). 

 

2.3 Durante o cativeiro babilônico 

 

Nessa época, os judeus, no exílio, privado do seu grandioso templo em 

Jerusalém, instituíram as sinagogas, tão mencionadas no Novo Testamento. A 
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sinagoga era usada como escola bíblica, casa de cultos e escola pública. O 

historiador Philo, falecido em 50 AD, já assim se referia às sinagogas. 

Na sinagoga a criança recebida instrução religiosa dos 5 aos 10 anos de 

idade; dos 10 aos 15, continuava a instrução religiosa, agora com o auxílio dos 

comentários e tradições dos rabinos. Aos sábados, a principal reunião era a 

matutina, incluindo jovens e adultos. 

 

2.4 Nos pós-cativeiro 

 

Nos dias de Esdras e Neemias, lemos que, quando o povo voltou do cativeiro, 

um grande avivamento teve lugar entre os israelitas. Esse despertamento teve 

origem numa intensiva disseminação da Palavra de Deus, e incluiu um vigoroso 

ministério do ensino bíblico. É dessa época que temos o relato do primeiro 

movimento de ensino bíblico metódico popular, similar ao da Escola Sabatina atual. 

O capítulo 8 do livro de Neemias dá um relato de como era a escola bíblica 

popular de então. Esdras era superintendente (Ne 8:2). O livro texto era a lei (Ne 8:3, 

12 e 13). Treze auxiliares ajudavam a Esdras na direção do trabalho (Ne 8:14), e 

outros treze serviam como professores, ministrando o ensino (Ne 8:7 e 8). O horário 

ia da manhã ao meio dia (Ne 8:3). Os professores liam a palavra da Lei e explicavam 

o sentido para que o povo entendesse. 

O resultado desse movimento de ensino da Palavra foi a operação do Espírito 

Santo em profundidade no meio do povo, conforme atesta todo o capítulo 9 e os 

subsequentes do livro de Neemias. É o cumprimento da promessa da Deus em 

Isaías 55:11: “Assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará para 

mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei, e fará o que me apraz”. 

 

2.5 Nos dias de Jesus 

 

Jesus foi o grande Mestre, glorificado assim a missão de ensinar. Grande 

parte do ministério de Nosso Senhor foi ocupado com o ensino. Sua última comissão 

à igreja foi “ide e ensinai”. Sua ordem é clara. A quem e onde Jesus ensinava? 

Poderia ser nas sinagogas (Mc 6:2); em casas particulares (Lc 5:17; Mc 2:1); no 

templo (Mc 12:35); nas aldeias (Mc 6:6); às Multidões (Mc 6:34); a pequenos grupos 

e individualmente (Lc 24:37); seus apóstolos também ensinavam (Mc 6:30; At 5:21). 
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2.6 Nos dias da igreja primitiva 

 

Após a ascensão do Senhor, os apóstolos e discípulos continuaram a ensinar. 

A igreja dos dias primitivos dava muita importância a esse ministério (At 5:41 e 42). 

São Paulo, um grande mestre, foi maravilhosamente usado por Deus nesse mister. 

Suas epístolas contêm sublimidades de ensino variado. Paulo e Barnabé, por 

exemplo, passaram um ano ensinando na igreja em Antioquia (At 11:26). Em Éfeso, 

ficou três anos ensinando (At 20:20, 31). Em Corinto, ficou um ano e seis meses (At 

18:11). Seus últimos dias em Roma foram ocupados com o ensino da palavra (At 

28:31). 

Mais tarde vemos que a marcha do ensino bíblico na igreja sofreu solução de 

continuidade, devido a males que penetraram no seio da mesma. Houve calmaria, a 

igreja ficou estacionária, ganhou fama, mas perdeu poder. Abandonou o método 

prescrito por Jesus: o de pregar e ensinar. Sobrevieram a seguir densas trevas 

espirituais na idade média. 

Muitos séculos depois veio a reforma religiosa e com ela a imperiosa 

necessidade do ensino bíblico para instruir os crentes, consolidar o movimento e 

garantir sua prossecução. Os líderes de Reforma dedicaram especial atenção ao 

preparo de livros de instrução religiosa. Eles sabiam que o trabalho não consistia 

somente em pregar, mas também em instruir. 

Desde o início da obra, a Escola Sabatina ocupou um lugar de projeção. No 

verão de 1852, o pastor Tiago White expressou a necessidade de haver lições 

bíblicas sistemáticas e apropriadas para os jovens. Em agosto do mesmo ano 

apareceram os primeiros números de Youth’s Instructor, que, assim, traziam as 

primeiras lições da Escola Sabatina para os jovens. Como a princípio essa revista 

saía uma vez a cada quatro ou cinco semanas, trazia quatro ou cinco lições em cada 

numero. Vinte anos após seu aparecimento, o Youth’s Instructor transformou-se em 

revista mensal, trazendo sempre lições da Escola Sabatina. 

Em 1869, o pastor G. H. Bell começou a preparar material para ser usado nas 

escolas sabatinas. As primeiras lições de adultos apareceram em 1888; depois 

passaram a ser o que agora se conhece como lição da Escola Sabatina. 

As primeiras escolas foram celebradas em Rochester e Buck’s Bridge, 

localidades situadas no Estado de Nova York, em 1853 e 1854 respectivamente. 

Entretanto, não foi senão em 1870 que se elaborou um programa definido da Escola 
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Sabatina, com as correspondentes lições devidamente graduadas. As funções de 

diretores e secretários da Escola Sabatina, bem como a designação de professores, 

começaram a tomar formas definidas. 

Durante mais de cento e trinta anos, a Escola Sabatina tem reunido a igreja 

em torno da Bíblia para o estudo sistemático da lição, tendo se desenvolvido 

podendo comparar-se a uma grande árvore cujas raízes atingem as profundezas da 

terra de muitos continentes e milhares de ilhas dos mares; seus ramos estendem 

seu verdor sobre a terra; seu precioso fruto constitui uma bênção para o mundo e 

todos os povos. Este foi o crescimento da Escola Sabatina em 132 anos. 
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3 NECESSIDADE DE PROFESSORES 

 

Nas igrejas, há uma necessidade de homens instruídos para serem 

instrutores. No tempo das escolas dos profetas, “os instrutores eram homens, não 

somente bastante versados na verdade divina, mas que haviam por sua vez gozado 

comunhão com Deus, e recebido a concessão especial de seu espírito” (WHITE, 

1976a, p. 635). 

Tal carência influencia notoriamente na implantação de um bem sucedido 

programa de Escola Sabatina. A falta de respeito e confiança, tanto pele saber como 

pela piedade prática, chega a ser um grande entrave no processo evangelístico da 

Escola Sabatina. A grande necessidade é de homens consagrados, homens que 

“acariciem um espírito de devoção” (WHITE, 1976a, p. 637). É evidente, pois, que se 

faça uma obra de reforma completa na igreja, com os membros e líderes. 

“Necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas” (WHITE, 

1979, p. 443). Um reavivamento se torna imperioso. “O convertedor poder de Deus 

deve penetrar na igreja” (WHITE, 1979, p. 443). 

Teoricamente, um plano pode parecer sumamente maravilhoso, mas, se na 

prática demostra falta de espiritualidade daqueles que nele estão envolvidos, dilui-se 

completamente. Existe um quadro representando um boi, entre um arado e um altar, 

com a seguinte inscrição: “Pronto para um ou outro”. Pronto para labutas no sulco, 

para a aplicação da teoria tornando-a prática, ou para ser oferecido sobre o altar do 

sacrifício. 

Eis a maior necessidade da igreja no envolvimento como um todo no arado do 

evangelho: a conscientização do oferecimento sobre o altar e o preparo para a 

tarefa. Deve haver uma ascensão para uma plataforma mais elevada. Deve haver 

muito mais de Jesus e de sua mansidão, humildade, modéstia, abnegação, pureza, 

verdadeira bondade e nobreza de caráter, trazidas para a experiência, para todos 

aqueles que alegam estar desempenhando sua parte no ensinar. 

Jesus é o modelo, o exemplo a ser seguido, pois “ensinou com o fim de 

salvar, e salvou mediante o ensino” (RALL, 1976, p. 8). Ele mesmo afirmou: “As 

palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida” (Jo 6:63). 

Cristo foi um mestre itinerante, ambulante. Onde encontrava uma pessoa ou 

mais dispostas a ouvir e aprender, ensinava, já fora nas sinagogas, como em Nazaré 

e Cafarnaum, nos caminhos, na encosta de um monte, ou sobre um barco ancorado 
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junto à praia. Isso levou o autor a um estudo do magistério de Jesus. Depois de 

analisados os métodos de Cristo, chegou-se à seguinte conclusão: 

1. Cristo foi mais um Mestre do que um Pregador: 

a) “Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas” (Mt 4:23) 

b) “Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os 

escribas” (Mt 7:29). 

c) “Mestre sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de 

Deus” (Mt 22:16). 

d) “Todos os dias, no templo, eu me assentava ensinando” (Mt 26:55). 

2. Cristo ensinou os Seus discípulos 

a) “Por quem ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O filho do Homem 

será entregue nas mãos dos homens [...]” (Mc 9:31). 

b) Os evangelhos mencionam 47 vezes que Jesus ensinava, e somente 

10 vezes que Ele pregava. 

Que características são ressaltadas nos ensinos do Senhor Jesus? Que tipo 

de Mestre era Ele? Facilmente se distinguem, quando menos, quatro: 

1. A informalidade – Esta particularidade se observa tanto nos cenários 

onde repartiu seus ensinos, como no material exposto. O mestre não 

residia num só lugar, como se nos diz que o faziam Gamaliel e Shammai, 

os dois famosos rabinos. Jesus abria uma seção de classe tão logo 

encontrava alguém disposto a receber instrução. Quando alimentou os 

cinco mil, se sentiu impelido a dirigir um longo discurso àqueles que o 

haviam seguido circundando o mar da Galileia. Disse o evangelista 

Marcos: “E saiu Jesus e viu uma grande multidão, e teve compaixão 

deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a 

ensinar-lhes muitas coisas” (Mc 6:34). Estas informalidade e 

espontaneidade se devem à atração imperecedoura dos ensinos de 

Cristo. 

2. O uso de ilustrações – A particularidade mais sobressalente dos ensinos 

de Cristo é a abundância de suas ilustrações, metáforas (…). Da vida 

diária, usava ilustrações para atrair atenção daqueles que se 

determinavam a escutá-lo. O mais iletrado podia entendê-lo, devido à 

clareza de seus exemplos. Estas figuras incomparáveis, traçadas com 

mão de artista, eram como janelas por onde penetravam raios da 
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verdade divina para iluminar a mente e o coração dos homens, para que 

recebessem e percebessem com mais lucidez o caminho da salvação. 

“Jerusalém [...] quantas vezes quis eu ajuntar a teus filhos como a 

galinha aos seus pintinhos, debaixo de suas asas, e não quiseste” (Lc 

13:34). Quando enviou os seus discípulos, falou-lhes: “Eis que eu vos 

envio como a ovelhas no meio de lobos; sede, pois, prudentes como as 

serpentes, e simples como pombas” (Mt 10:16). Quando advertia sobre o 

poder das coisas materiais sobre o coração, ilustrou: “Mais fácil é passar 

um camelo pelo fundo de uma agulha, que entrar um rico no reino de 

Deus” (Mc 10:25). Falando do testemunho dos discípulos, assim se 

expressou: “Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade 

edificada sobre os montes” (Mt 5:14). Assim repartiu a verdade de forma 

vívida e concreta usando de parábolas, que não são senão breves 

relatos, baseados em acontecimentos da vida real.  

3. A Simplicidade – Simplicidade não significa superficialidade. As palavras 

de Jesus eram claras e facilmente compreensíveis, como o provam as 

centenas de homens e mulheres que passavam dias inteiros escutando-

O. Numa ocasião, se interessaram a ponto de olvidar que era hora de 

comer. Até certo ponto a razão de clareza das palavras do mestre era 

sua aplicação tão direta. São expressões mui definidas de certas 

verdades, porém, expressas com desafiante simplicidade. Por exemplo: 

“O dia de repouso foi feito por causa do homem, e não o homem por 

causa do dia de repouso” (Mc 2:27), ou: “Porque de tal maneira amou 

Deus ao mundo, que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele 

que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna” (Jo 3:16). A mesma 

simplicidade é evidente nas parábolas. Exemplos clássicos são as 

parábolas do Filho Pródigo, e do Bom Samaritano.  

4. O Aspecto Prático – O Mestre estava interessado na vida, não em 

teorias. Não podemos referir-nos a Ele como um teólogo sistemático. 

Não costumava iniciar pelas manhãs as conversações com seus 

discípulos dizendo: “Hoje discutiremos o problema da existência de Deus, 

procuraremos provar que Deus existe, e ainda descobrir sua natureza” 

(PRICE, 1918, p. 26). 
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Não se conduzia como um solene catedrático na sala de aula, 
definido termos, estabelecendo premissas e chegando a conclusões. 
Seus ensinamentos provinham das circunstâncias e condições que 
esse dia lhe apresentavam; primordialmente se baseava nas 
situações cotidianas. Isto prova que lhe importava os homens, não as 
ideias. Estava interessado na verdade que podia produzir vida 
(PRICE, 1918, p. 26).  

 
Jesus estava interessado nas necessidades específicas, dos seres humanos. 

A Escola Sabatina existe com o fim específico de alcançar os homens e mulheres 

como e onde estão, e a função do professor é agir com simplicidade e ser prático.  
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4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Na escola sabatina, o homem mais importante é o professor. “O professor 

ocupa a posição chave em todo o plano da Escola Sabatina; em seus esforços 

repousa o destino das almas” (IASD, 1976b, p. 114). Para a implantação das 

unidades evangelizadoras, é imprescindível formar bons professores. Estes 

professores devem fazer um curso de preparo, que deve constar de aulas sobre 

didática, psicologia e as doutrinas fundamentais da igreja. 

A responsabilidade do professor não termina com a apresentação ou com o 

estudo da lição. Depois de os professores da Escola Sabatina terem ensinado as 

lições de revelação externa, apenas iniciaram seu trabalho, e não devem cessar os 

esforços antes de obter evidências de que os preceitos do céu não só foram aceitos 

pelo entendimento do aluno, mas gravados no coração (WHITE, 1976b, p. 37). A 

obra mais importante desempenhada pelo professor é a atenção dispensada à sua 

classe. Esta é uma razão em favor das Unidades Evangélicas. 

A suprema necessidade da Escola Sabatina atualmente não é de 

administradores, por importantes que sejam, mas sim de professores que 

compreendam que são chamados para ensinar, e que estejam interessados em 

desempenhar-se desse importante cargo com eficiência sob a ajuda do Espírito 

Santo. Depreende-se, através da experiência de anos, a urgente necessidade de 

professores bem preparados na Escola Sabatina. Disse Marion Lawrence: “A maior 

necessidade no trabalho de nossa igreja é de professores bem preparados que 

ponham toda a mente em seu preparo, toda a alma na apresentação e toda a vida 

nas ilustrações que apresentam” (LAWRENCE, 1978, p. 112). As pulsações do 

coração de um professor regulam o passo e o crescimento de sua classe. Uma 

classe gosta de um professor que é responsável, sistemático e eficiente. Desde que 

a ordem é a primeira lei do céu, o professor da Escola Sabatina deve ter boa 

organização em sua classe, para que esta possa desenvolver-se uniformemente. 

Isto exige cuidadoso planejamento. Só assim o professor conduzirá uma classe com 

o máximo sucesso.  

Do estudo feito sobre as escolas dominicais, conclui-se que são realizadas 

reuniões semanais, visando a melhoras de padrão de ensino. Melhor ensino exige: 

1. Melhores professores. Isso só se consegue através de um 

aprofundamento de vida espiritual e o desenvolvimento de sua 
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personalidade. Uma parte do tempo deve ser gasta no exame de questões 

como estas: Como posso aprofundar minha vida espiritual? Que verdades 

contribuirão para melhorar minha vida, e quais as qualidades essenciais 

de um professor? Que obrigações assumi quando aceitei o cargo de 

professor? 

2. Melhor ensino exige conhecimento bíblico. Ênfase e estímulo ao estudo 

mais profundo da Bíblia devem ser dados. Deve-se estimular os 

professores a possuírem uma concordância bíblica, um bom dicionário 

bíblico, um ótimo comentário bíblico, livros sobre o ensino e suas 

metodologias, como também os livros do Espírito de Profecia e outros 

bons livros. 

3. Melhor ensino exige conhecimento do aluno. A visitação sistemática aos 

lares tem que merecer a atenção. Não se podem fazer aplicações 

pessoais sem conhecer os alunos. 

4. Melhor ensino exige alvos claros e específicos.  Sem alvos claros e bem 

definidos, o aluno pode aprender uma coisa boa e outra má. Por exemplo, 

pode aprender o texto áureo, mas, ao mesmo tempo, aprender a não 

gostar da Bíblia. Pode aprender os dez mandamentos, mas na mesma 

ocasião ser desonesto no relatório pessoal de trabalho. O professor 

poderá ensinar a verdade bíblica, mas falta de compreensão dessa 

verdade faz da mesma um erro. Devem ser propostos alvos de ensino, tais 

como: atitudes a serem tomadas, escolhas a serem feitas, mudanças no 

comportamento, ações que devem ser estimuladas, etc. 

5. Melhor ensino exige o uso de recursos adequados. A escolha de literatura 

periódica da melhor qualidade, de livros e de recursos visuais facilita o 

trabalho do professor. Isso é verificável nos vários departamentos das 

crianças, onde o aprendizado alcança resultados altamente positivos. A 

Escola Sabatina devidamente funcionando é o povo do Senhor, no dia do 

Senhor, estudando a palavra do Senhor, na classe do Senhor. O lema da 

Escola Sabatina completa deve ser:  

 Cada aluno um adventista salvo. 

 Cada adventista salvo, bem treinado. 

 Cada aluno adventista treinado, um obreiro ativo, diligente e 

dinâmico. 
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Este tríplice objetivo pode ser resumido em três fases: aceitar Jesus; crescer 

em Jesus; servir a Jesus. Torna-se, pois, necessário formar professores bem 

habilitados e preparados espiritualmente para dirigir seu pequeno grupo de alunos. 

“O cargo de ensinar era um honroso posto nos dias de Cristo. Muitos dos mais 

ilustres dirigentes de Israel eram mestres. Jesus foi um mestre por excelência. 

Devemos seguir seu exemplo” (STANLEY, 1976, p. 15). Certamente, ele deve haver 

considerado isso mui importante, pois “percorria todas as cidades e aldeia, 

ensinando nas sinagogas deles” (Mt 9:35). “E percorreu as aldeias vizinhas, 

ensinando” (Mc 6:6). Ele reconheceu seu direito ao título de Mestre: “Vós me 

chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque Eu o Sou” (Jo 13:13). 

O povo olhava-o como Mestre. Não encontramos nenhum lugar da Escritura 

em que Ele fosse mencionado como grande orador; sabemos, no entanto, que Ele 

era o pregador-mestre, o Príncipe dos pregadores. 

 
Há um mestre que é modelo para todos… O grande mestre! Se bem 
que as modernas histórias não o mencionem, Jesus Cristo é o 
mestre dos mestres. (…) O modo porque Jesus ensinava é um 
modelo para todos os mestres cristão (STANLEY, 1976, p. 342). 

 
Para que o ensino na Escola Sabatina seja efetivo, são, pois, necessários 

bons professores. O trabalho do professor da Escola Sabatina tem um duplo 

objetivo: aprofundar a espiritualidade dos membros convertidos e desenvolver neles 

a graça cristã. Ensinar na Escola Sabatina é mais que comunicar conhecimento. 

“Ensinar não é meter fatos na mente de um aluno, como deitar milho na tulha. Só é 

ensino aquele que encontra expressão na vida diária. Ensinar não é preparar uma 

mente, mas uma vida” (IASD, 1965, p. 15). O ensino cristão na Escola Sabatina não 

consiste em colocar alguma coisa sobre os alunos, mas sim consiste em que alguma 

coisa aconteça dentro dos próprios alunos, alguma coisa que opera transformações 

dentro da pessoa. Portanto, a formação de professores é fundamental para o ensino 

de uma boa Escola Sabatina. 
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5 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA SABATINA 

 

Deus quer que planejemos. Por que planejar? Por que não apenas 

estabelecer as unidades evangelizadoras e nos portarmos como servos fiéis, 

esperando Um resultado positivo imediatamente? 

“O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que firma os 

passos” (Pv 16:9). Um planejamento, em espírito de oração e sob a direção do 

Senhor, é poderosa ferramenta. Proporciona ao Senhor a oportunidade de dirigir os 

nossos passos em direção nova e criativa. Força-nos a traduzir nossa fé em ação, 

transformando em ações específicas nosso desejo de ver as pessoas virem a 

conhecer a Cristo. 

A tarefa por Deus a nós confiada reclama oração fervorosa, compreensão e 

planejamento cuidadoso. Antes de empreender qualquer tarefa, precisa-se desviar 

os olhos de si mesmo, e “através de um planejamento bem pensado, fixa-lo sob 

metas que Deus quer que sejam alcançadas” (IASD, 1965, p. 15). Sim, por que 

planejar? Porque dá a oportunidade a Deus para orientar no sentido de uma 

evangelização mais eficiente. Porque nos ajuda na comunicação com outros 

membros do corpo de Cristo, partilhando com eles, o que Deus quer que seja 

partilhado. 

 Como proceder? Os planos para o evangelismo a ser empreendido devem ser 

analisados, considerando que espécie de evangelismo será levada a efeito. O 

Senhor Jesus mandou que sua igreja fizesse discípulos de todas as gentes. Essa 

tarefa foi dada à sua igreja, o seu corpo. Não importa quem somos, nem onde 

estamos. Devemos proclamar nossa fé tanto pelo que dizemos, como pela maneira 

como vivemos. É necessário atender aqueles que irão ser alcançados, usando 

estratégias divinas, seguindo sua vontade e seu plano para alcançá-los. No 

planejamento, torna-se necessário responder às seguintes perguntas: 

1. Que pessoas Deus quer que alcancemos? 

2. Quais são as características dessas pessoas? 

3. Quem deve alcançá-las? 

4. Como se deve alcançá-las? 

5. Quais serão os resultados de alcançá-las? 

Esses cinco passos podem ser considerados como um processo de 

planejamento. Esses cinco passos são todos ligados entre si. Que pessoas 
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queremos alcançar, as características das mesmas, os meios e métodos a se usar 

para alcançá-las, quem deve alcançá-las não são perguntas a serem consideradas 

separadamente. Eis os passos a serem dados no planejamento: 

 

5.1 Triagem  

 

1. Convocação pelo pastor ou diretor do grupo das seguintes pessoas: 

a. Membros da Comissão da Escola Sabatina. 

b. Membros da Comissão Missionária. 

c. Dois membros antigos da igreja. 

d. Secretário da igreja. 

2. Será feita uma comparação entre o livro da igreja e os cartões da Escola 

Sabatina. 

3. O secretário da igreja ou da Escola Sabatina proverá e distribuirá entre os 

presentes grandes folhas de papel, de preferência almaço. 

4. Nas folhas, serão colocados os seguintes títulos:  

a. Membros Regulares. 

b. Operação Resgate. 

c. Divisão de Extensão. 

d. Transferências. 

e. Desaparecidos. 

f. Casos Difíceis. 

g. Promissores. 

5. À medida que forem sendo lidos os nomes no livro da igreja e comparados 

com os cartões da Escola Sabatina, depois de assinalados, irão para 

alguma folha. Não existe caso que não seja classificado na lista já citada. 

6. Como analisar os casos? 

a. Regulares: São os que frequentam regularmente a escola sabatina e 

estudam a lição diariamente. 

b. Operação Resgate: São os que frequentam a Escola Sabatina de uma 

maneira displicente, faltam bastante e não estudam a lição. 

c. Divisão de Extensão: São os impossibilitados de frequentar a Escola 

Sabatina por idade avançada, invalidez ou doença. 
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d. Transferências: São os que se mudaram para outras igrejas, e suas 

cartas não foram solicitadas. 

e. Desaparecimento: São os de quem não se tem mais notícia, e os 

membros mais antigos da comissão ajudarão dando informações. 

f. Promissores: São os interessados com grandes possibilidades de 

serem batizados. 

7. Divisão de responsabilidades. 

a. Casos difíceis serão entregues ao Pastor, ancião ou diretor do grupo. 

b. Transferências e desaparecidos ficarão com o secretário da igreja para 

tomar as devidas providências. 

c. Operação Resgate, divisão de extensão, regulares ficarão com a 

diretoria da Escola Sabatina. 

8. Montagem da Nova Escola Sabatina. 

a. A Escola Sabatina, através de sua comissão, tomará um mapa do 

território da igreja. 

b. Localizará no mapa o lugar onde mora cada membro regular. 

c. De cada grupo de 10 a 12 pessoas por bairro ou seções, formará uma 

classe. O professor deverá ser também do mesmo bairro. 

d. Se num bairro tiver um grande número de irmãos, formar-se-á mais de 

uma classe, mas sempre com dez a doze. 

e. Os jovens não participarão das classes juntos com os adultos; não 

obstante, também serão divididos em classes de dez a doze. 

f. Os juvenis formarão uma só classe, independentemente do número. 

9. Providências necessárias. 

a. Bater, à máquina, as novas listas das classes. 

b. Somente começar a nova Escola Sabatina no início do trimestre. 

c. Cinco sábados antes do início do trimestre, falar ao povo sobre as 

unidades evangelizadoras como sendo um plano de Deus. Cada sábado, 

ir preparando o povo psicologicamente para as classes psicologicamente, 

e também o sábado em que serão implantadas. 

d. No sábado anterior ao inicial serão colocadas as listas das novas 

classes num quadro grande, na entrada. A atenção da igreja deve ser 

chamada para este fato e deve-se animar o povo para que procure 

localizar sua classe. 
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e. Ainda no sábado anterior ao inicial, nas igrejas grandes, procurar-se-á 

dar uma cópia mimeografada a cada membro, para que procure localizar 

sua classe. 

f. No sábado inicial, recepcionistas previamente orientados e diáconos 

ajudarão a localizar os nomes das pessoas nas listas, devendo ser 

levadas até o local certo, evitando assim que se sentem em qualquer 

lugar, ou nos seus anteriormente preferidos. 

A mesma sistemática será usada na operação resgate, divisão de extensão, 

etc. Os nomes serão localizados no mapa, para ver a que bairro pertencem. O 

professor deverá distribuir os nomes, e dará as instruções de como fazer uma visita 

para animar o jovem, ou o membro da igreja a vir à Escola Sabatina. Deverá ser 

uma visita animadora, entusiasta, e não para criticar ou condenar. 

 À medida que tais visitas forem sendo feitas, deverão ser controladas pelo 

professor, que cada sábado pedirá aos membros e cobrará deles o resultado de tais 

visitas. Assim que os membros da operação resgate forem visitados, começará a 

aumentar a assistência nas classes, e as mesmas irão crescer. Ao atingirem o 

número de dezesseis a vinte pessoas, já deverão ser divididas. 

Na divisão de extensão, haverá um cartão especial onde serão anotados seus 

estudos e ofertas. Cada sábado à tarde alguém deverá estudar com o membro 

inválido, avançado em idade, a lição da Escola Sabatina em sua casa, ou onde 

morar. 

 Tendo em mente a necessidade de planejamento, se tornam claros textos do 

Espírito de Profecia como estes: “Em nossas igrejas formem-se grupos para o 

trabalho” (WHITE, 1978, p. 114). “Formemos em nossas igrejas, grupos para o 

serviço. Unam-se vários membros para trabalhar como pescadores de homens” 

(WHITE, 1956, v. 3, p. 84). 

 “A formação de pequenos grupos como base de esforço cristão, foi-me 

apresentado por Aquele que não pode errar” (WHITE, 1981, p. 71). Deus diz que 

deveríamos organizar nossas forças em grupos de trabalho “pequenos”. Deve-se 

repetir o método de Cristo: ensinar, liderar um pequeno grupo e levá-lo ao trabalho. 

A tentativa de galvanizar a massa da igreja em conjunto não encontra mais 

correspondência entre o povo adventista. A psicologia e a didática ensinam que é 

mais fácil instruir e lideras pequenos grupos, e foi isso o que Cristo fez. 



21 

 Têm-se “pequenos grupos” funcionando na igreja há mais de cem anos; são 

as classes da Escola Sabatina. Daí a necessidade de transformá-las em unidades 

evangelizadoras. O ministério não é privilégio exclusivo dos pastores. “Cada obreiro 

é responsável para com o grande mestre, pelo devido exercício do juízo que Deus 

lhe deu (…) para obter sabedoria” (WHITE, 1979, p. 492). 

 Não é necessário seguir orientações de homens, mas as claras orientações 

da Palavra divina. “Isto, portanto, digo, e no Senhor testificado, que não mais andeis 

como também andam os gentios, na validade dos seus próprios pensamentos, 

obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus, por causa de ignorância que 

que vivem, pela dureza dos seus corações” (Ef 4:17 e 18). 

 Não se tem progredido nesse plano devido à dureza dos corações, e por 

terem se tornado os membros tardios em ouvir e crer. “A esse respeito temos muitas 

cousas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em 

ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, 

tendes necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios 

elementares dos oráculos de Deus; assim vos tornastes como necessitados de leite, 

e não de alimento sólido” (Hb 5:11 e 12). 

Funcionalidade das Unidades: Uma unidade evangelizadora é uma classe da 

Escola Sabatina transformada num pequeno grupo missionário. Como deverá ser 

sua funcionalidade? 

1. Cada sábado, o diretor missionário da igreja terá de dez a quinze minutos 

na classe de professores para analisar o movimento missionário de cada 

unidade, dar as instruções e entregar o material necessário, como 

revistas, folhetos, cursos bíblicos etc. 

2. Nos momentos missionários, o diretor missionário irá à frente, e dirá em 

poucas palavras como vai a Ação Missionária da igreja, ou salientará a 

ação de uma unidade, pedindo em seguida aos professores que tome o 

informe da Ação Missionária levada a efeito durante a semana. 

3. O professor da classe a transformará em unidade evangelizadora nos 

minutos missionários, ao tomar o relatório do seu grupo. 

Somente somar os números apresentados pelos irmãos, qualquer menino 

de dez anos, pode fazê-lo. O líder perguntará a cada um qual o tipo de 

Ação Missionária na qual ele está empenhado, ouvirá experiências e 

animará aquela irmã mais tímida a sair com outras que realiza uma escola 
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sabatina filial. Convidará o irmão que é novo na igreja, e sair com ele para 

dar estudos bíblicos, marcando para isso a hora e o local do encontro. 

Na realidade, os momentos missionários, que antes eram feitos na frente, 

para toda a grei, agora foram transformados e transferidos para as unidades. Na 

unidade pode-se dialogar, combinar atividades e entregar lições, folhetos, revistas 

etc. Ao ser dirigida assim a classe, o professor estará transformando-a numa 

unidade evangelizadora. 

Cada sábado, a professora deverá animar o grupo a fazer visitas, organizar o 

trabalho dentro do seu território, ouvir experiências, fornecer material para dar 

estudos bíblicos, das revistas e folhetos. Vantagens que o Plano Oferece: 

1. As unidades evangelizarão a zonas e bairros do território da igreja ou 

grupo; 

2. Os alvos de batismo, filiais, recolta, visitas e outros serão divididos pelas 

unidades e facilmente alcançados; 

3. O plano levará os membros em geral à Ação Missionária ativa e regular na 

igreja; 

4. O material missionário será usado e distribuído pelos líderes em suas 

respectivas unidades; 

5. Os dez minutos de cada sábado serão mais vibrantes e inspiradores; 

6. Os alunos serão visitados com mais frequência pelos professores, tendo 

seus trabalhos facilitados, pois seus alunos moram onde eles moram, ou 

seja, no mesmo bairro; 

7. O livro ou fichário de membros sempre estará atualizado; 

8. Os velhinhos, doentes e inválidos que moram longe serão cuidados 

mediante o programa de divisão de extensão; 

9. O alvo de almas será alcançado, e a igreja ou grupo estará vivendo o tão 

desejado reavivamento; 

Para cada alvo é necessário um plano de ação. Quando tiver sido 

estabelecido o plano que se quer executar, e ao ser executado, torna-se necessário 

medir o que tiver acontecido através de uma avaliação. Foram específicos, 

realizáveis e mensuráveis os alvos? 

Mencionado foi anteriormente que é parte de nossa tarefa encontrar uma 

chave especial para abrir a porta que dê àqueles para cuja evangelização Deus nos 

chamou. E esta chave será fundida através de tipos diferentes de métodos de 
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evangelização, tais como: visitação de casa em casa, pregações ao ar livre, 

programas de rádio, gravações em cassete, distribuição de literatura, reuniões 

evangelísticas, cultos na igreja e muitas outras formas (DAYTON, 1982, p. 69). 

Deve-se usar os melhores métodos e seguir os melhores planos para se 

alcançar êxito. Os superintendentes e obreiros de nossas escolas sabatinas têm 

vasto e importantíssimo campo a ser cultivado. Precisam ser batizadas com o 

Espírito Santo de Deus, para que sua mente seja impressionada a usar os melhores 

métodos e seguir os melhores planos, a fim de tem perfeito êxito em seu trabalho 

(WHITE, 1976b, p. 11). 

O trabalho pessoal é indispensável para o sucesso total do plano 

estabelecido como prioritário na Escola Sabatina. Tem sido provado no campo 

missionário, que, seja qualquer que for o talento da pregação, se a parte do trabalho 

é negligenciada, se não ensinar o povo como trabalhar e como dirigir reuniões, como 

desempenhar sua parte no lavo missionário, como alcançar com êxito a parte no 

labor missionário, como alcançar com êxito o povo, a obra será mais ou menos um 

fracasso. Há também muito a ser feito na obra da Escola Sabatina, no que respeita a 

levar o povo a sentir sua obrigação e fazer sua parte. Deus os chama para que 

trabalhem para Ele, e os ministros devem guiar-lhes os esforços (WHITE, 1976b, p. 

11).  

Declara uma resolução formal da denominação no concílio outonal de 1960: 

“Que se conservem pequenas todas as classes da Escola Sabatina, com um 

professor que siga realmente o modo sugerido de designar membros para visitar os 

alunos” (BEACH, 1960, p. 20). A Escola Sabatina é o antídoto contra o desânimo e a 

apostasia. Seu objetivo é levar sempre seus membros ao estudo da Bíblia. Somente 

as Sagradas Escrituras podem nos levar à fé que há em Cristo Jesus. 

Ouvir a Bíblia é bom, interessante, inspirador mas estudá-la é aprofundar 

estacas, lançar âncoras na confiança no Senhor e nas suas promessas. Aí estão as 

palavras inspiradoras de Paulo: “Persiste em ler, exortar e ensinar” (1Tm 4:15). O 

diabo sabe que, quando a igreja se dedica ao estudo da Bíblia, isto, se não provoca 

um reavivamento, pelo menos mantém o povo vivo na fé e nas doutrinas. Daí não 

ser motivo de admiração seus argumentos insidiosos quanto à maneira de ser do 

estudo da lição da Escola Sabatina. A didática e a psicologia de pleno acordo, de 

mãos dadas, afirmam que um dos métodos mais eficientes de aprendizado “é o 

estudo em grupo, com a participação dos seus membros” (BEACH, 1960, p. 20). Isto 
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é axioma reconhecido do mundo secular. Sendo o método de estudo eficiente, não 

importa a matéria, seja secular ou religiosa. 

Vantagens das Classes pequenas na Escola Sabatina: A principal vantagem, 

é que o professor pode conhecer pessoalmente cada aluno. Só através do 

conhecimento pessoal, se torna possível a aplicabilidade da lição às necessidades 

individuais do aluno. Eis outras vantagens: 

1. Ao marcar o cartão de assistência, pode o professor notar as ausências e 

estimular o estudo metódico e diário. 

2. Nas classes pequenas todos os alunos podem participar, e também 

podem ser estimulados pelo professor a uma participação inteligente. 

Quanto mais participação houver, maior será a aprendizagem. A 

satisfação de partilhar pensamentos e opiniões devem ser estendidas a 

todos da classe. 

3. A particularização individual no chamar o aluno pelo seu nome, bem como 

do ensino, constitui-se num fator extremamente positivo. 

4. As classes pequenas levam a um estudo mais detido e estimulante, bem 

como a um melhor preparo por parte do professor. 

5. A tonalidade da voz do professor pode ser mais suave, tornando-se 

agradável ouvir sua voz. 

6. As classes pequenas apresentam a vantagem de permitir que o professor 

identifique as visitas, dando às mesmas a devida atenção. 

7. Como o número de alunos é pequeno, o professor tem facilidade de visitar 

a todos. 

8. Torna-se fácil identificar os faltantes e atender logo suas necessidades. 

9. Nas classes pequenas é mais fácil ter a atenção dos alunos e controlar os 

conversadores. 

 

5.2 Chamado ao discipulado 

 

“Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-

lhe: Segue-me! Ele se levantou e o seguiu” (Mc. 2:14). Soa o chamado, e 

imediatamente segue o ato obediente daquele que fora chamado. A resposta do 

discípulo é um ato de obediência. Como é possível essa sequência imediata de 

chamado e obediência? Para a razão natural isto é chocante; é preciso interpolar, 
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explicitar qualquer coisa; seja como for, há que se encontrar uma intermediação 

psicológica e histórica. 

O publicado não conhecera a Jesus antes, estando assim, já preparado para 

segui-lo tão logo ouvisse o chamado. O texto, porém, mantém-se teimosamente 

mudo acerca deste ponto, dando toda ênfase à sequência imediata de chamado a 

ação. Para esta sequência de chamado e ação só existe uma razão válida: Jesus 

Cristo. É Ele quem chama e por isso o publicano o segue. 

O homem foi chamado, e logo, largando tudo quanto tem, não sai para fazer 

algo que se revista de valor especial, mas simplesmente por causa daquele 

chamado. O chamado ao discipulado é, portanto, comprometimento exclusivo com a 

pessoa de Jesus Cristo. Cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece 

necessariamente um cristianismo sem discipulado; e cristianismo sem discipulado é 

sempre cristianismo sem Jesus Cristo, sendo apenas uma ideia, um mito 

(BONHOEFFER, 1980, p. 21). 

O discipulado sem Jesus é a escolha pessoal de um caminho talvez ideal, um 

caminho, quem sabe, de martírio, mas não encerra promessa nenhuma; Jesus o 

repudiará. O discipulado verdadeiro é aquele cujo discípulo oferece-se ele próprio 

para seguir a Jesus. Ninguém pode chamar-se a si próprio. O abismo entre a oferta 

espontânea ao discipulado e o verdadeiro discípulo continua aberto. 

Quando, porém, é o próprio Jesus quem chama, ele lança uma ponte sobre o 

mais profundo abismo. Ser discípulo significa dar determinados passos. O primeiro é 

a separação da sua existência anterior. O chamado cria imediatamente uma nova 

situação. Não se pode continuar na situação anterior. Levi teve de abandonar a 

coletoria; Pedro teve que largar as redes para seguir a Jesus. Era um chamado para 

caminhar realmente com Jesus. Exigiu-se deles um passo decisivo. 

Assim, também é exigido daquele que se tornou discípulo de Cristo uma 

entrega total e sem reservas, para o desenvolvimento de um discípulo dinâmico e 

progressista.  

É privilégio do discípulo de Cristo, através do discipulado, mudar, ou ver 

mudadas, vidas hoje imaturas e aparentemente insignificantes, e desenvolvê-las em 

caracteres marcantes e notáveis. Um ferreiro aleijado apanhou nas ruas de sua 

cidade um grupo de quatro meninos aparentemente ociosos, e que nada prometiam, 

e passou a ensiná-los pacientemente. Viveu o suficiente para ver tornar-se um deles 

missionário em terras estrangeiras; outro, membro do gabinete do presidente em sua 
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pátria; o terceiro, secretário particular também de um presidente de sua pátria; e o 

quarto, aquele que chegou a ocupar a presidência dos Estados Unidos, Warren G. 

Harding! 

Jesus afirmou: “Vim para que tenham vida” (Jo 10:10). Buscou, assim, 

“transformar vidas, e por meio de seus discípulos transformar vidas e regenerar a 

sociedade humana” (PIPER, 1982, p. 34). 

É desejo de todos ganhar almas. Isso provavelmente seja mais verdadeiro 

como obreiros da Escola Sabatina do que com quaisquer outros. Para se tornar 

ganhador de almas, há dois pré-requisitos: A igreja deve prover o treinamento; os 

obreiros devem desejar treinar-se. 

 

5.3 O programa de treinamento da igreja 

 

O programa de treinamento da igreja para o evangelismo compreende o uso 

de manuais e aprendizagem através de um programa de visitação e oportunidade de 

instrução especial. 

1. Estudo de Manuais: têm-se bons manuais e livros para a evangelização 

pessoal. Destacam-se entre alguns, o livro Segue-me, do Pastor Itanael 

Ferraz e manuais preparados pela Unisul. 

2. Um programa permanente de visitação; a Igreja que mantém um programa 

sistemático e vigoroso de visitação, terá facilidade em treinar seus obreiros 

voluntários. Torna-se, pois, necessário um programa de visitação semanal. 

Alguém deve ficar responsável por receber os relatórios da visitação. Deve 

haver uma lista de nomes com espaço para registro da data, nome, 

endereço e nome do visitado. Deve haver também cartões de relatórios 

para os visitadores. Deve-se separar todo um dia para a visitação. Um 

grupo visita na parte da manhã, outro grupo à tarde, e outro à tardinha e 

começo da noite. Isto deverá ser feito a princípio com os apostatados. 

3. Instruções próprias para o trabalho pessoal: as classes, ou grupos 

reunidos para um programa de visitação, devem receber instrução 

especial, inclusive demonstrativa de como proceder. 

 O departamento de Ação Missionária da Divisão ou da União deve 

providenciar filmes demonstrativos de evangelização pessoal, mostrando como fazer 
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uma visita, dar um estudo bíblico e realizar pontos de pregação. Isso dará aos 

membros confiança e o desejo de fazer o que lhes foi mostrado. 

 O pastor, o diretor da Ação Missionária ou outra pessoa deve fazer uma 

exposição sobre o trabalho pessoal e também uma apresentação demonstrativa. O 

objetivo desta demonstração não é falar a respeito da importância da evangelização 

pessoal, mas, sim, mostrar como fazê-lo. “Que isso é importante é sabido; 

precisamos agora é de nos assenhorar de certas técnicas que, usadas pelo Espírito 

Santo, tornem efetivo o trabalho” (SANDERSON, 1970, p. 91). 

4. Os obreiros devem desejar treinar-se: tal desejo é o resultado da 

motivação, através da conscientização do envolvimento no discipulado. 

a) Aplicando-se ao Estudo de Manuais. O pastor e o dirigente do curso 

deverão fornecer nomes de livros sobre o assunto e induzir os membros a 

estudá-los por si mesmos. Não importa quanto alguém estude e leia, 

aprende mais que mais experimenta (SANDERSON, 1970, p. 91). A 

grande diferença entre os ganhadores e os não ganhadores é que alguns 

tentam e outros não. “É preciso acabar-se com a ideia de que não se 

aprende estudando sozinho” (SANDERSON, 1970, p. 91). 

b) Praticando a visitação: A melhor mestra na conquista de almas, é a 

própria conquista. 

c) Familiarizando-se com passagens bíblicas apropriadas: O laborioso 

conhecimento de uma série de passagens apropriadas das Escrituras 

ajuda muitíssimo. “Em geral não é necessário citar várias passagens (…) 

mas sim lê-las na Bíblia” (SANDERSON, 1970, p. 91). A melhor maneira 

de falar com os não crentes é abrir as Escrituras juntamente com eles. 

d) Oração: Todos os esforços para ganhar almas falharão, se não 

estiverem ligados à oração pessoal. Antes que duas pessoas saiam 

juntas, elas devem orar juntas” (SANDERSON, 1970, p. 92). O êxito ou o 

fracasso quase sempre estão na dependência da atenção e oração 

pessoal. Muitos evangelizadores têm voltado para casa desapontados e, 

fazendo análise de suas visitas para ver por que falharam, chegaram à 

conclusão de que não oraram, de fato, antes de sair. 

e) Plano permanente de tarefas: as pessoas não ganhas para a verdade 

na primeira visita. Períodos de cultivo são necessários. É preciso ser 

estabelecida uma relação amistosa. 
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O Espírito Santo tem de zelosamente fazer o seu trabalho após a visita feita. 

O mesmo que visitar deve ficar com a responsabilidade de levar adiante o trabalho 

com aquela pessoa, uma vez que, mesmo com anotações bem feitas da situação do 

trabalho, é difícil a um nome visitador continuar o trabalho que outro iniciou. 

Um dos mais importantes e básicos objetivos de nosso ministério é 

justamente formar discípulos. É preciso definir claramente a palavra discípulo: 

“Discípulo é o crente que está crescendo em conformidade com Cristo, dando frutos 

no evangelismo e fazendo outros discípulos para garantir sua permanência” 

(KUHNE, 1982, p. 21). 

A importância de se formarem discípulos, como parte do ministério cristão da 

Escola Sabatina, foi claramente apresentada por Cristo: “Jesus aproximou-se, falou-

lhes: Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portando, 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. E eis que estou 

convosco todos os dias até a consumação dos séculos” (Mt 28:18-20). 

Se examinarmos esta passagem mais atentamente, descobrimos um fato um 

pouco estranho. Em nenhuma parte dela, Jesus dá um mandamento direto para se 

evangelizar. Contudo, a despeito disso, este texto é sempre apresentado como um 

desafio ao testemunho. E como o principal verbo da passagem é “fazei discípulos”, o 

ponto central deste mandamento de Cristo é ir e fazer discípulos. 

É óbvio que, implícita na ordem de fazer discípulos, está “a necessidade de 

se evangelizar primeiro e ganhar a pessoa para Cristo” (KUHNE, 1982, p. 21). Este 

deve ser o primeiro passo, e isso explica por que, justificadamente, a passagem é 

considerada um mandamento para se testemunhar. Não se deve, no entanto, 

ignorar o mandamento principal. A parte mais importante desses verbos é fazer 

discípulos. 

A formação do discipulado no crente deve ser um dos principais objetivos das 

unidades evangelizadoras. Formação do discipulado “é o trabalho de preparação 

espiritual, através do qual o novo crente atinge a maturidade espiritual e a 

possibilidade de gerar outros crentes” (KUHNE, 1982, p. 22). A formação do 

discipulado é o esforço máximo no sentimento de conservar o fruto do evangelismo. 

Somente uma crescente força de trabalho pode conseguir isso. A solução está em 

formar no novo crente a capacidade de gerar, de reproduzir espiritualidade.  
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Eficiência da Ação Missionária determinará se somos um “parcelador” ou 

“multiplicador” espiritual. Será que iremos nos limitar a levar outros a Cristo, ou 

conseguir que esses outros, por sua vez, levem outros a Cristo? Fazer 

multiplicadores deve ser o objetivo das unidades evangelizadoras. O multiplicador 

pode ser definido da seguinte maneira: “Multiplicador é o discípulo que prepara seus 

filhos espirituais para que se reproduzam também” (KUHNE, 1982, p. 23). 

Em outras palavras, o multiplicador é o discípulo que pode gerar outros 

discípulos. Somente quando há esse processo é que ocorre a multiplicação 

espiritual. “Multiplicação é a formação de discipulado na vida da terceira geração de 

crentes” (KUHNE, 1982, p. 23). 

 

5.4 A aproximação dos discípulos 

 

 A Bíblia está repleta de ensinos de como achegar-se às pessoas. 

1. Deus está interessado nas multidões. Eis a orientação divina: “Quando 

todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que 

Este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai todo o povo, 

homens, mulheres, meninos e estrangeiros que está dentro da vossa 

cidade, para que ouça e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e 

cuidem de cumprir todas as palavras desta lei” (Dt 31:11-2). 

 A palavra de Deus ensina plena e enfaticamente que o povo de todas as 

nações, de todas as idades e classe devia reunir-se para estudar a Bíblia. As 

bênçãos e as promessas do céu não são só para os favorecidos, senão que também 

aos estrangeiros, inclusivamente, se vêm e aceitam as promessas de Deus. 

Jesus que veio de Deus, nos diz: “Deus amou o mundo de tal maneira”, 

incluindo toda a raça humana. A história do filho pródigo é uma amostra do amor 

que Deus tem para todas as pessoas. Aqui Jesus mostra ao mundo o coração 

paternal de Deus o Pai. Outra vez, entramo-lo afirmando: “Não é vontade de vosso 

Pai [...] que se perca um destes pequenos” (Mt 18:14). 

 Estas passagens magnificam, dignificam e glorificam o ganhar almas. Se 

Deus o criador de todas as coisas, anela obviamente salvar a todos os homens, 

então, que privilégio tão grande é ser um instrumento de Deus, para ir pelos 

caminhos e valados a pregar de Deus aos homens pecadores, às mulheres, crianças 

e velhos. 
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2. Cristo está interessado nas multidões. A vinda de Jesus ao mundo é a 

prova de seu amor pelas multidões perdidas. “Porque o Filho do Homem 

veio buscar e salvar o perdido” (Lc 19:10). “Não vim chamar justos, e sim, 

pecadores” (Mt 9:13). “Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo 

fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm 5:8). 

As parábolas da ovelha perdida e do Filho pródigo mostram que Jesus nos 

indica até que extremo uma igreja deveria ir em busca de pessoas para que estudem 

a Bíblia. Enquanto haja uma pessoa fora, o espírito manifestado nestas parábolas 

deveria ser o espírito dos seguidores de Jesus. 

3. Cristo ordena às igrejas buscar as multidões. Ide por todo o mundo. “Como 

me enviou o Pai, assim também vos envio a vós” (Jo 20:21). “Vai pelos 

caminhos e valados, e força-os a entrar para que se encha a minha casa” 

(Lc 14:23). A atitude correta de uma igreja é ganhar as pessoas para o 

estudo da Bíblia. Não é assunto eletivo, é uma tarefa imperativa por meio 

da palavra de Deus, pelo exemplo de Jesus, por suas parábolas e por 

seus mandamentos. 

  “Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, 

pregando o evangelho do reino, e sarando toda enfermidade e toda doença do povo” 

(Mt 9:35). No versículo seguinte, disse “E ao ver as multidões, teve compaixão delas; 

porque estavam dispersas e desamparadas como ovelhas que não tinha pastor” (Mt 

9:36). 

  Onde estavam as multidões? Evidentemente, não estavam nos templos, 

como tão poucos estão hoje nossas multidões. Uma e outra vez Jesus mandou os 

doze discípulos olhar os campos, pois olhavam ao seu próprio povo, os judeus. Uma 

visão das multidões perdidas é necessária para mover as igrejas para fora dos 

templos, para os caminhos e os valados. 

 Alcançar as pessoas não é questão de mera conveniência, senão uma 

compulsão divina. O ensino escriturístico é que a igreja tem que forçar as pessoas a 

virem. 

 

5.5 Cultura e religião  

 

Uma aparente barreira para a funcionalidade das unidades evangelizadoras, 

mas que precisa ser considerada, é a formação cultural e a interação social. A 
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aproximação cultural por pessoas que moram em pontos distantes e opostos leva 

alguns a frequentarem a mesma igreja, porque ali foi batizada, ali sua fé aprofundou-

se no conhecimento das doutrinas bíblicas e ali se sente bem. 

Jesus, ao formar sua unidade evangelizadora, escolheu discípulos dos mais 

vaiados lugares e culturas. Logicamente que o contexto de hoje é diferente daquele 

dos tempos de Cristo; no entanto, a formação cultural, os laços aproximativos de um 

grupo cultural devem ser levados em conta. 

O relacionamento entre a religião e a cultura é bastante complexo. “A religião 

é a substância da cultura e a cultura é a forma da religião” (TILLICH, 1967, p. 45). 

Isto não ressalta exclusivamente o fato de que atividade cultural alguma pode 

rechaçar seu fundamento e profundidade religiosa, mas reflete claramente o caráter 

cultural da religião, ou seja, a religião se expressa e se atualiza em diferentes formas 

culturais. 

Que é cultura? A palavra portuguesa é ambígua. Pode indicar as qualidades 

de alguém bem educado, elegante e com certo grau de desenvolvimento intelectual, 

ou pode denotar o conjunto das atividades criadoras do ser humano, como sinônimo 

de civilização. O que se tem em vista quando se trata com Cristo e cultura é aquele 

processo total da atividade humana e aquele resultado de tal atividade a que o nome 

de cultura é ora aplicado em linguagem comum.  A cultura é então entendida como a 

“auto criação da vida sob a dimensão do Espírito” (NIEBUHR, 1967, p. 54). 

A vida cristã é vivida em comunidade e na igreja. A igreja possui hierarquia, 

pastorado, quadros jurídicos e sociais, formas de agrupamentos humanos, visíveis e 

sociais, dos que se dizem membros da igreja. Há relações e interações entre essa 

sociedade-igreja e as outras sociedades humanas. 

A interação religiosa caracteriza-se por ser, ao mesmo tempo, individual e 

social, pessoal e comunitária; nela há contínua inter-relação e interação do indivíduo 

com a sociedade e da sociedade com o indivíduo, das pessoas para com a 

comunidade e da comunidade para com a pessoa. Essa ambivalência não pode 

deixar de provocar uma tensão entre a espontaneidade do indivíduo e as exigências 

até certo ponto tradicionais. 

Os elementos dinâmicos de uma religião, tanto no plano individual como no 

coletivo, são parte integrante dela. Em toda religião haverá sempre, de um lado, um 

peso enorme de convenções e tradições que expressam estágios religioso-culturais 
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já atingidos ou superados, e de outro uma imensa variabilidade, que vai desde a 

aceitação passiva até a mais desenfreada imaginação transformadora. 

Os cristãos são fatalmente submetidos a tensões internas, que se manifestam 

através de contestações individuais ou coletivas: “puritanismos” e “ortodoxias”, 

reação contra “progressismos” de todos os matizes, tanto no plano doutrinal como 

no da expressão cultural ou da estrutura social. No plano do comportamento 

religioso, a tomada de consciência de pertencer a uma comunidade religiosa se 

traduz de diversas maneiras. Em primeiro lugar, há uma exigência de contato 

coletivo com o invisível através de um conjunto de manifestações exteriores de 

submissão. A análise da atitude religiosa das pessoas revela, pois, que nelas 

existem sempre, necessariamente, os seguintes elementos:  

a. O contato coletivo com o invisível. 

b. Sinais sensíveis. 

c. Uma autoridade visível. 

A presença desses três elementos nas atitudes religiosas mostra, em primeiro 

lugar, que eles se orientam muito menos por considerações racionais, do que por 

instintos e sentimentos cujas raízes se encontram nas profundezas de um obscuro 

inconsciente coletivo.  

Por essa razão, os homens são crédulos, facilmente sugestionáveis e 

desprovidos de senso crítico. 

Por isso, o líder nem sempre consegue se impor com facilidade, pois, 

principalmente no domínio religioso, aquilo que é habitual, usual, possui um caráter 

“intocável”. 

Existem linhas rudimentares, dois extremos nas formas de comunidades 

religiosas. 

De um lado, a comunidade funcional caracteriza-se sobretudo pelo 

predomínio do interesse. Têm-se interesses comuns em certo projeto ou em 

determinado trabalho. Não é tanta a conveniência e convivência com outras pessoas 

que é o ponto central aqui, mas o fim que congrega essas pessoas. Uma 

congregação tal abrange, portanto, sobretudo o terreno da colaboração, e é 

principalmente orientada para a produtividade. A comunidade lhe é subordinada, 

pois a comunidade e as relações recíprocas são de tal modo organizadas, que, em 

conjunto e de maneira eficiente, seja atingido o fim e se execute o trabalho visado. 



33 

De outro lado, há a comunidade de pessoas que abrange mais o terreno do “estar-

juntos”, da convivência, da relação “eu-tu”. 

Trata-se da participação no valor de cada um como pessoa, da presença 

recíproca que é procurada como valor em si. Haverá aqui um cultivo intencionado da 

esfera do amor mútuo, a que se dedicará tempo e diligência. É igualmente na 

comunidade religiosa que as relações pessoais são hoje mais e mais procuradas. 

Partindo delas é que se quer trabalhar. A intensidade das relações, porém, difere de 

pessoas para pessoas. É importante levar isso em conta.  

A amizade libera forças que, sem ela, nunca se desenvolveriam. O bem-estar 

do grupo não é lesado pela amizade. Ao contrário, ganha, ao menos, que a amizade 

fique aberta para o grupo. 

Comunidade não é o mesmo que uniformidade. O conflito impede a 

uniformidade; não é aconselhável deixar que a comunidade sofra por causa de um 

conflito cultural. Assim sendo, deve haver mais flexibilidade no estabelecer as 

Unidades Evangelizadoras por pessoas de diferentes formações culturais, levando-

se em conta a cultura dos membros.  

Médicos, advogados, catedráticos, devido a sua formação cultural, sentem-se 

deslocados, se colocados juntos com homens simples, com pouca ou quase 

nenhuma formação cultural. Embora tal problema venha ocorrer esporadicamente 

em igrejas isoladas, deve ser considerado tais fatos na implantação das Unidades 

Evangelizadoras. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Há uns dez anos atrás a missão da igreja era levada avante em grande parte 

pela organização de grandes grupos missionários, tais como: grupos de folhetos, 

grupos de A Voz da Profecia, grupos de trabalho nas cadeias, grupos de trabalhos 

nos hospitais, etc. Era muito comum no primeiro sábado do mês, o diretor 

missionário fazer veementes discursos diante da congregação e depois fazer 

alistamentos para os vários grupos. 

O mundo de dez anos pra cá. Os satélites artificiais, a viagem à lua, as 

guerras relâmpagos, a violência, a televisão, transformaram a sociedade. Nossa 

igreja também sofreu o impacto desta nova era turbulenta. Hoje não se pode aplicar 

com sucesso métodos que eram bons há dez anos atrás. Nenhuma igreja suporta 

mais arengas missionárias no primeiro sábado do mês, devendo-se buscar novos 

métodos, substituindo-os por programas movimentados. Hoje não temos condições 

de pedir aos membros que voltem às 14h30min, para se ter uma reunião, e logo 

mais sair para a Ação Missionária. As condições de transporte, as distâncias e os 

desgastes físico e financeiro conspiram contra isso.  

A conclusão chegada, decorrente do estudo, é que se tem tentado a 

implantação das unidades evangelizadoras num curto espaço de tempo, sem a 

devida conscientização da igreja, como sendo o plano divinamente inspirado por 

Deus para a terminação da obra, sem a devida preparação de habilitados 

professores para o ensino e a prática missionária, bem como sem a instrução dos 

membros para as atividades evangelísticas de como visitar, como dar um estudo 

bíblico, organizar uma escola sabatina filial, como realizar um conferência, como 

organizar um ponto de pregação e como levar uma alma à decisão ao lado de Cristo 

como seu Salvador e Senhor. 

Torna-se necessário, no mínimo, uma paralisação de toda e qualquer outra 

atividade da igreja, de seis meses, para a implantação desse novo método de 

funcionalidade da escola sabatina e ação missionária, envolvendo-se toda a 

sistemática funcional do evangelismo da igreja. 

Mostrou-se, também, a necessidade de um reavivamento e reforma na igreja, 

levando os membros a sentirem a necessidade de um movimento de participação 

global no cumprimento da missão dada por Cristo à sua igreja. 
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Sem sombra de dúvidas, este é o plano divino para a terminação de sua obra, 

e, portanto, deve ser implantado com seriedade e consciência de um preparo cabal 

e completo de todas as forças de igreja: juvenis, jovens, adultos, velhos e crianças. 

Se cremos realmente neste plano, temos que nos dar as mãos pastores, 

administradores, líderes das igrejas, preparando a igreja para o envolvimento total, 

numa ação participativa massiva e global de toda a igreja, para a vermos triunfante 

ser trasladada pra o céu. Outra necessidade é a de uma preparação cultural, que 

consiste no conhecimento de nossas doutrinas, conhecimento da história de nossa 

igreja, e dos métodos de pregação para que nosso trabalho não seja em vão. 

Temos uma mensagem maravilhosa da qual não temos do que nos 

envergonhar. Mensagem provinda de Deus. Tudo o que cremos está em Sua 

Palavra. Temos pouco tempo para empreender tal obra, e devemos fazê-la mais 

depressa possível. “O tempo é breve, e nossas forças devem ser organizadas de 

modo a poderem fazer maior trabalho” (WHITE, 1972, v. 9, p. 27), escreveu a serva 

do Senhor. 

É de infinita importância que homens e mulheres venham a conhecer Jesus 

Cristo. Precisamos ter a preocupação de comunicar o amor de Deus às pessoas, 

sejam quais forem as circunstâncias que encontremos. Mas é igualmente importante 

que a pessoa evangelizada sinta a responsabilidade de ser um instrumento nas 

mãos do Grande Mestre e ser exatamente quem Deus quer que ela seja. Em outras 

palavras, aos olhos de Deus, quem somos e a maneira como transmitimos a outras 

pessoas do Seu amor é tão importante como o número de pessoas que vêm a Ele 

como resultado de nossos esforços. 

Portanto, a Escola Sabatina como o coração da igreja deve estar pulsando e 

perfeitamente levando o sangue da vida para os seus membros, seus alunos, e 

também para os alunos em perspectiva. A Ação Missionária é o sangue que o 

coração da igreja deve levar por todo o corpo de Cristo, e àqueles que devem tornar-

se membros de Cristo. 
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