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INTRODUÇÃO
A Escola Sabatina educa pessoas para morarem no céu. Além de lapidar a 
moral espiritual e incentivar a reforma no estilo de vida ela também deve 
coordenar ações que promovam equilíbrio e satisfação emocional a partir de 
relacionamentos transformadores. 

Onde há fluxo de pessoas deve haver interatividade, surpresas, novidades, 
enfim,  alegria. Uma Escola Sabatina é um organismo com energia, 
dinamismo e criatividade. 

Pensando na reunião sabática, quando o reencontro de pessoas que se 
amam e gostam de se relacionar ocorre ele deve ser marcado com uma razão 
motivacional para que as demais partes  do programa sejam aguardadas 
com ansiedade. 

Ou seja, a primeira impressão pode ser a que ficará, a primeira impressão 
poderá ser a que durará um bom tempo e a primeira impressão pode ser a 
abertura da mente e do coração dos alunos para que o projeto da Escola 
Sabatina se torne em um desejo incontrolável na mente dos membros. 

Este material tem a finalidade de incentivar você a criar e praticar ideias que 
revitalizem o coração da igreja, a nossa querida Escola Sabatina. 

Espero que a partir destas 9 DICAS você transforme a experiência do 
encontro de sábado em algo marcante e transformador. 
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· Pegue todas as unidades de ação, inclusive as infantis, e escale cada 
uma para atuar em um sábado do trimestre. 

· Escolha quais Dicas serão usadas durante o trimestre. O ideal é que se 
use umas 4, repedindo-as ao longo dos meses, a fim de terem ideias 
para todo o ano. 

· O ideal é que as equipes se organizem com antecedência a fim de 
oferecerem algo de qualidade para os membros que serão 
recepcionados. 

· Esta recepção é a da Escola Sabatina e não da igreja. Ou seja, o tempo 
de funcionamento dela é apenas até o início das atividades do dia. 
Assim, a equipe inicia a recepção às 8h30 e termina pontualmente às 
9h. A atividade será uma surpresa positiva para os que forem 
recepcionados e uma curiosidade para quem não chegou no horário.

· Qualquer material a ser usado é de responsabilidade da unidade 
escolhida para o desempenho da atividade. 

· Este recepção deve atuar no ambiente externo ao prédio da igreja. Do 
lado de fora do portão. A intenção é que os vizinhos percebam a alegria 
envolvendo a comunidade de fé e desejem participar. Inclusive é sadio 
que as equipes cumprimentem, abracem e ofereçam presentes e 
oração às pessoas que estiverem passando pelo local. Isso é uma 
Igreja viva. 

· Não economizem na alegria pois ela é a expressão sincera do 
CORAÇÃO (da Escola Sabatina). 

METODOLOGIA:
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EXEMPLO:
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DICA 1
Sábado do Abraço

O QUE FAZER

Às 8h30, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar 
do lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua, oferecendo ABRAÇOS GRÁTIS. 
A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Cartazes com os dizeres: ABRAÇO GRÁTIS

2. Pelúcias grandes. Podem ser usadas para que o abraço seja 
“fofinho”.

3. Camisetas Gigantes de tecido. A equipe toda pode se vestir 
com um tecido transformado em camiseta gigante, escrever 
ABRAÇO GRÁTIS na frente, e oferecer um acolhimento 
coletivo às pessoas. 
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Sábado do Sorriso

O QUE FAZER

Às 8h30, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar 
do lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua, oferecendo SORRISOS. 
A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Cartazes com os dizeres: SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO 
ABENÇOADO.

2. Câmeras fotográficas para registrarem os sorrisos. As fotos 
podem ser apresentadas no telão da igreja no final do 
programa da Escola Sabatina e também compartilhadas nas 
redes sociais dos membros. 

3. Sorrisos de EVA pregados em palitos de picolé para serem 
doados aos que forem recepcionados. 

DICA 2
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Sábado da Lembrancinha

O QUE FAZER

Às 8h30, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar 
do lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua, oferecendo LEMBRANCINHAS. 
A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Caneta com a logomarca da Igreja, chaveiro;

2. Livros, Cds ou DVDs, caixinha de promessas com textos 
bíblicos;

3. Marca Página com mensagem especial ou ímas de geladeira;

DICA 3
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Sábado do Amigo de Oração

O QUE FAZER

Às 8h30, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar 
do lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua, pegando os nomes e anotando-
os em fichas. Podem usar um cartaz com os dizeres DEIXE SEU 
NOME AQUI, ORAREMOS POR VOCÊ. 

 Antes da oração final do programa da Escola Sabatina os papéis 
com nomes devem ser distribuídos aleatoriamente entre os 
membros/unidades. A direção dá 1 minuto para que cada 
pessoa/unidade interceda pelo nome registrado no papel. 

Cada membro pode ser incentivado a procurar a pessoa, se for 
conhecida, e orar com ela. 

A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Papéis recortados e canetas

2. Cartaz com o dizer: DEIXE SEU NOME AQUI, ORAREMOS POR 
VOCÊ!

DICA 4
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Sábado da Aferição de Pressão

O QUE FAZER

Às 8h30, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar 
do lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua, ofertando AFERIÇÃO DE 
PRESSÃO. 

É uma boa ideia ter um cartaz com os dizeres: GRÁTIS, AFERIÇÃO 
DE PRESSÃO. 

O processo deve ser dirigido por pessoas tecnicamente treinadas 
para oferecer resultados corretos às pessoas. 

Se a UNIDADE DE AÇÃO conseguir mais profissionais de saúde 
poderão oferecer informações mais precisas aos que 
apresentarem irregularidades nos resultados. 

A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Aparelho para Aferição de Pressão;

2. Materiais de higienização básica para a realização do 
procedimento; 

3. Cartazes com os dizeres: GRÁTIS, AFERIÇÃO DE PRESSÃO. 

DICA 5
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Sábado do Desjejum Saudável

O QUE FAZER

*O HORÁRIO SERÁ ALTERADO PARA QUE A ATIVIDADE SEJA 
MELHOR REALIZADA. 
Às 8h, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar do 
lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua, indicando o local onde está sendo 
ofertado um DESJEJUM SAUDÁVEL (se o desjejum fosse 
oferecido na rua seria fantástico). 

É uma boa ideia ter um cartaz com os dizeres: GRÁTIS, DESJEJUM 
SAUDÁVEL. 
O processo deve ser divulgado com antecedência a fim de permitir 
que as famílias auxiliem com alimentos. 

O dia poderá ser aproveitado como um DIA DO AMIGO. Kits de 
lanches podem ser levados aos lares dos vizinhos da igreja como 
um ato de amizade comunitária.  

A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Alimentos saudáveis (bolos, salgados, pães, sucos, frutas, 
etc.);

2. Mesas para organizarem os alimentos. Não esqueçam dos 
descartáveis (copos e guardanapos); 

3. Cartazes com os dizeres: GRÁTIS, DESJEJUM SAUDÁVEL. 

DICA 6
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Sábado do Tema da Lição

VESTIR-SE FAZENDO ALUSÃO AO TEMA DA LIÇÃO.

O QUE FAZER

Às 8h30, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar 
do lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua. 

Conforme o tema da lição deverão se vestir com roupas alusivas à 
história ou confeccionarem objetos que representem o conteúdo 
da semana. 

É uma boa ideia ter um cartaz com os dizeres: LEIA A BÍBLIA 
DIARIAMENTE. 

A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Roupas e/ou objetos típicos alusivos a história bíblica 
abordada;

2. Cartazes com os dizeres: LEIA A BÍBLIA DIARIAMENTE. 

DICA 7

11



Sábado do Tema da 
Carta Missionária 

O QUE FAZER

Às 8h30, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar 
do lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua. Conforme o tema envolvido na 
história missionária, deverão se vestir com roupas alusivas à 
cultura do país de origem do correspondente. 

É uma boa ideia ter um cartaz com os dizeres: CASA DE ORAÇÃO 
PARA TODOS OS POVOS. 

A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Roupas e/ou objetos típicos alusivos a história missionária 
abordada;

2. Cartazes com os dizeres: CASA DE ORAÇÃO PARA TODOS 
OS POVOS. 

DICA 8
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Sábado do Estilo de Vida Saudável 

O QUE FAZER

Às 8h30, a UNIDADE DE AÇÃO responsável deverá se posicionar 
do lado de fora da igreja e iniciar a abordagem dos que forem 
chegando ou passando pela rua. Farão doação de alimentos 
alusivos a um estilo de vida saudável. 

É uma boa ideia ter um cartaz com os dizeres: SAÚDE É O QUE 
INTERESSA. 

A atividade deve terminar pontualmente às 9h. 

MATERIAIS – 
cada equipe escolhe o que quiser

1. Barrinhas de Cereais ou Frutas incentivando um estilo de vida 
saudável;

2. Doação de copinhos ou garrafinhas de água sinalizando a 
importância do líquido para a saúde;

3. Cartazes com os dizeres: SAÚDE É O QUE INTERESSA. 

DICA 9
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