
 

PROGRAMA 01 

A influência do materialismo 

 - Sábado, 6 de janeiro de 2018 -  

 

Partes Tempo Aproximado 

Recepção (Durante todo o programa) Início às 8:30h. 

Louvores 8:45h - 9:00h. 

Palavras de Abertura 
09:00 - 09:08 (08 min) Hino de Abertura 

Oração Inicial 

Informativo das Missões (Se não tiver pessoa para passar,  usar o vídeo) 
09:08 - 09:18 (10 min) Mensagem Musical 

Música de Confraternização (checar a Música antes com Sonoplastia) 

Introdução às Atividades nas Unidades de Ação 09:18 - 09:20 (2 min) 

- Ofertas  

- Testemunhos 
09:20 - 09:25 (05 min) 

Estudo da Lição 09:25 - 10:15 (45 min) 

Palavras de Encerramento   

Hino Final 

Oração Final 

 
1. A ênfase do ano será a Classe dos Professores. Com uma ênfase renovada, cada igreja encontrará o melhor 
momento, lugar e horário para esta reunião sistemática dos professores. 2. Dedicação dos professores: Hoje é o 
primeiro sábado do ano. Os professores da Escola Sabatina devem ser apresentados e deve-se fazer uma oração especial 

por seu trabalho à frente das unidades de ação. 3. Termômetro: Deve ser apresentado o TERMÔMETRO da Escola  
Sabatina ainda vazio, mas já destacando os elementos a ser avaliados cada semana, mostrando a necessidade de 
crescimento durante o ano. 4. Metas da Escola Sabatina: Os professores podem participar de um almoço, para discutir 

as metas a ser alcançadas no trimestre. Esta medida deve estar em porcentuais (%). Meta 1: Do total de membros 
matriculados, quantos estão presentes no horário de início? Meta 2: Do total de membros matriculados, quantos estudam 
diariamente a lição? Meta 3: Do total de membros matriculados, quantos participam de algum pequeno grupo? Meta 4: 
Do total de membros, quantos estão envolvidos em alguma prática missionária, em duplas, grupal ou individualmente? 
5. Dia do compromisso: Hoje é o dia do compromisso, uma oportunidade magnífica para convidar todos os membros a 
assinar o compromisso com o estudo diário. Cada professor deve separar um momento antes da recapitulação da lição 
para orar pela direção de Deus no cumprimento do compromisso de estudar a Bíblia e a Lição da Escola Sabatina. 6. O 

informativo mundial das missões não será mais publicado na lição de professor em português. Ele será publicado em 
nosso site da Escola Sabatina e em anexo neste auxiliar. http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/ 

 

ABERTURA:  
Dicas no final da Página: 
 
Boas-Vindas: 
Bem-Vindo a mais um novo trimestre, que estejamos cheios de sede para buscar e ler a lição da Escola 

Sabatina com o tema: MORDOMIA CRISTÂ: MOTIVOS DO CORAÇÃO: Esta lição introduz nosso estudo sobre 

mordomia. Ela examina o principal obstáculo do cristão para o serviço fiel: o materialismo. Para fins de nosso 

estudo, materialismo é definido como a preocupação com as coisas materiais ou a ênfase nessas coisas, em 

lugar dos aspectos intelectuais e espirituais. Primariamente o materialismo não diz respeito a quanto uma 

pessoa tem, mas trata-se da atitude dessa pessoa em relação a tudo o que ela possui. A mordomia e o 

materialismo abrangem não só os aspectos emocionais e espirituais do caráter. Eles também englobam uma 

dimensão mental. 

 
Agora cantemos EM PÉ com júbilo o Hino: HA, nº 91 – Jesus é Melhor. 
 
Vamos todos de joelhos falar com DEUS através da Oração feita por_______________ 

 

MISSÕES MUNDIAIS  



Projetos de evangelismo da DIVISÃO INTERAMERICANA:  
 

1. Centro de Influência e Centro Evangelístico, na Universidade Adventista da Antilhas, em Mayaguez, Porto Rico. 
2. Igreja na Universidade do Sul do Caribe, em Maracas, Trinidad e Tobago. 
3. Prédio para Centro Comunitário, no Hospital Adventista do Sudeste, em Villahermosa, no México. 

 

INFORMATIVO DAS MISSÕES (MISSÃO 360ª) –  
Neste trimestre ouviremos histórias maravilhosas do amor transformador de Deus da DIVISÃO 

INTERAMERICANA. Em 1493, Cristóvão Colombo descobriu Porto Rico, um ano depois de ter descoberto a 

América. Ele nomeou o local como San Juan Bautista, em homenagem a São João Batista. A culinária de 

Porto Rico é apimentada e tem influência das culturas espanhola, americana, inglesa e africana. Embora 

Porto Rico seja território americano, o país compete separadamente nas Olimpíadas e já ganhou nove 

medalhas. Seis no boxe; uma no atletismo; uma no tênis e uma em luta livre. A Constituição porto-riquenha 

garante a seus cidadãos liberdade religiosa. Os católicos compõem 70% da população, e 25% são 

protestantes. A União Porto-Riquenha tem 310 igrejas e 32.875 membros. Com uma população de 3.415.000 

de habitantes, há um adventista para cada grupo de 

104 habitantes. O título do Informativo das Missões de hoje é “A IGREJA SEM PAREDES”, Todos os 

sábados, às 5 horas da manhã, um grupo de irmãos se reunia em um parque de Porto Rico, para orar, ler a  

Bíblia e desfrutar um saudável desjejum. Mal sabiam eles que seriam confundidos com moradores de rua, 

seriam expulsos e forçados a se encontrarem na praça central da cidade. Entretanto, essa mudança 

inesperada transformou as reuniões para sempre. 

 

Ouviremos essa bela história contada pelo IRMÃO (A)_____________________(OU VÍDEO) 
 

MÚSICA ESPECIAL 

Ouviremos agora para honra e glória de Deus um louvor apresentado pelo nosso (a)  irmão (ã)____________________ 

(Se não tiver passar para a musica de Confraternização) 

 

CONFRATERNIZAÇÃO  
AGORA TODOS EM PÉ, CANTEMOS PARA NOS CONFRATERNIZAMOS COM A MÚSICA:  Unidos – JÁ 2010  

(checar a Música antes com Sonoplastia) 

 

ATIVIDADES NAS UNIDADES: Introdução  da  Lição:   
- (Faça a sua igreja participar da Lição Premiada da Escola Sabatina, para Informação acesse 
www.redeadventista.com/licao-premiada-da-escola-sabatina, esse projeto ocorre no 1º ou 2º sábado do 
início do trimestre) 

 

Quando o dinheiro ou sua busca passa a abranger todas as coisas, caímos na armadilha do diabo e, de fato, 

nos conformamos “com este século”. No estudo desta semana, estudaremos sobre os perigos do 

materialismo. 

 

Vamos agora ao estudo da Lição. Participemos também da Confraternização, 
Testemunho, Oração e das anotações semanais. 

Sejam todos os professores pontuais as 10:20 e vamos agora em pé oramos pelo Estudo 

da Lição. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ENCERRAMENTO: 
Para a chamada das Crianças e Adolecentes cantemos 458 - Vinde, Meninos (1ª Estrofe e Coro). 

 

Aquele que considera as coisas terrenas o supremo bem, aquele que gasta sua vida no afã de obter riquezas 

terrestres está realmente fazendo um péssimo investimento. Demasiadamente tarde verá desmoronar-se 

aquilo em que confiou. É unicamente pela abnegação e pelo sacrifício das riquezas terrenas que podem ser 

obtidas as riquezas eternas. É por meio de muitas tribulações que o cristão entra no reino do Céu. Ele deve 

combater constantemente o bom combate, não depondo suas armas antes que Cristo ordene que descanse. 

Unicamente dando tudo a Cristo ele poderá assegurar a posse da herança que durará por toda a eternidade 

[Este Dia Com Deus (MM 1980] p. 156). 
 

Agora Vamos todos em Pé cantar o Hino HÁ: nº 207 – vida em olhar 

 

Vamos todos curvar nossas fontes e ter uma palavra de oração com Deus, feita por 

________________. 

No próximo sábado estaremos aqui para mais um programa especial, onde poderemos adorar, louvar e estudar 
sobre o que Deus que nos revelou na bíblia para conquistamos Vida Eterna. 

http://www.redeadventista.com/licao-premiada-da-escola-sabatina


 

 

DICAS E ATIVIDADES: 
 

Incentive os alunos a imaginar que eles voltaram a ter cinco anos de idade. Peça-lhes 

que concentrem sua atenção em um ou, no máximo, dois brinquedos favoritos que 
tinham naquela época de sua vida. Pergunte-lhes se eles ainda têm esses bens. Quantos 
deles perderam o sono na noite anterior por não possuírem mais esses itens? Peça a eles 

que compartilhem por que esses "tesouros" de infância já não têm mais a mesma 
importância que tiveram no passado. Seria, possivelmente, porque pensamentos e 

desejos mais recentes substituíram seu interesse por aqueles objetos de valor da 
infância? Seria porque eles amadureceram e agora concentram sua atenção em coisas 
mais importantes? Paulo escreveu que uma renovação divina da nossa mente supera a 

conformidade com o mundo. Essa maturidade espiritual faz com que os bens materiais 
pareçam infantis e sem nenhuma importância. 

  

1. Acompanhe as despesas da casa durante um mês inteiro. No final do mês, 

categorize seus gastos. Quanto foi gasto com coisas materiais, incluindo comida, 

roupas, moradia e, talvez, transporte? Quanto foi gasto em coisas não essenciais, 

como entretenimento? Quanto foi investido no alívio do sofrimento humano? Quanto 

foi investido no reino de Deus? Quanto foi gasto no crescimento espiritual pessoal 

(por exemplo, leitura espiritual, como a Bíblia ou outra literatura cristã, música 

cristã, etc.)? O seu histórico sugere que você é materialista ou espiritual? 

2. Discuta com amigos íntimos ou colegas de classe sobre a seguinte questão: 

de que maneira podemos juntar nossas finanças para investir em uma aventura 

espiritual em conjunto? Pode ser uma atividade como alimentar os sem-teto, cuidar 

dos idosos, ajudar crianças abandonadas, etc. Planejem os horários e locais 

específicos em que vocês possam realizar essa atividade. Posteriormente, reflitam 

sobre como essa atividade afetou sua perspectiva sobre os bens materiais e como 

fez com que vocês cultivassem relacionamentos com as pessoas a quem vocês 

ajudaram e com seus amigos. 


