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                 Escola Sabatina 

165 anos partilhando Esperança 

 

No verão de 1852, enquanto viajava de Rochester, Nova Iorque, para Bangor, Maine, Tiago 

White meditava no que se poderia fazer pelos jovens e crianças da igreja nascente, a fim de 

firmar-lhes a fé na mensagem adventista. Um dia, enquanto tomava seu lanche à beira do 

caminho, começou a escrever esboços para uma série de lições bíblicas que viriam a se tornar 

as primeiras lições da Escola Sabatina. 

Naquele mesmo ano, surgiu o Younth’s Instructor, revista mensal que trazia as lições da 

Escola Sabatina para os jovens. Em 1861 surgiu a oportunidade das crianças terem suas 

lições, também publicadas no Younth’s, sob o título “Perguntas para os Pequenos Estudantes 

da Bíblia”. E no ano de 1888 foram providas lições para as classes de adultos, em forma de 

folhetos, precursores da nossa atual Lição da Escola Sabatina trimestral. 

As primeiras Escolas Sabatinas organizadas de que se tem notícia foram realizadas em 

Rochester e Buck’s Bridge, Nova Iorque, em 1853 e 1854. Em 1878, a sessão da Associação 

Geral em Battle Creek, Michigan, tomou providências para organizar melhor as 600 Escolas 

Sabatinas então existentes, formando-se uma Associação Geral da Escola Sabatina. Mais 

tarde, foi escolhido o nome de Associação Internacional da Escola Sabatina que continuou até 

ser organizado o Departamento da Escola Sabatina da Associação Geral, em 1901. 

De lá para cá, as Escolas Sabatinas se multiplicaram por todo o mundo, contando com a 

participação de mais de 15 milhões de alunos – todos estudando a mesma Lição a cada 

trimestre. E os objetivos da Escola Sabatina continuam sendo os mesmos: confraternização 

(estabelecer relacionamentos de amizade), testemunho (alcançar a comunidade), estudo da 

Bíblia (por meio da Lição) e missão mundial (oração e oferta). 

• 1853 – Primeira Escola Sabatina; Rochester, NI, fundada por Tiago White. 

• 1863 -Primeira série de lições da Escola Sabatina adaptadas para as crianças. Primeiras lições 

da Escola Sabatina para adultos, escritas por Uriah Smith. 

• 1877 – Associações Estaduais da Escola Sabatina, formadas na Califórnia e Michigan. 

• 1878 – Organizada a Associação Geral da Escola Sabatina. 

• 1879 – Organizada a Primeira Filial das Escolas Sabatinas. 

• 1885 – Primeira oferta missionária da Escola Sabatina em Oakland, Califórnia, para a Missão 

Australiana. Início da publicação do Sabbath School Worker. 

• 1886 – Primeira Divisão do Jardim da Infância, Battle Creek, Michigan. 

• 1889 – Início da Lição de Adultos Trimestral da Escola Sabatina. Primeira impressão das 

lições trimestrais em outras línguas: dinamarquês, suíço, francês e alemão. 

• 1901 – Associação Internacional da Escola Sabatina substituída pelo Departamento da Escola 

Sabatina da Associação Geral. 

• 1909 – Adotado o plano de ofertas missionárias semanais da Escola Sabatina. 

• 1911 – Iniciadas as lições trimestrais para os Primários, na Austrália. 

• 1912 – Recolhida a primeira Oferta do Décimo Terceiro Sábado. Impressa a primeira Carta 

Missionária. 

• 1913 – Iniciadas as lições trimestrais para os Juvenis, na Austrália.  

• 1919 – Introduzida a Oferta Natalícia. 

• 1925 – Adotado o Plano do Fundo de Inversão. 

• 1952 – Centenário da Escola Sabatina. 

• 1956 – Publicado o primeiro Manual da Escola Sabatina. 
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• 1982 – Iniciadas as lições da Escola Sabatina para os Juvenis. 

• 1995 – Estabelecido o Departamento da Escola Sabatina/Ministérios Pessoais. 

• 2001 – Lançado o Currículo da Escola Sabatina para as Crianças – Elo da Graça. 

• 2003 -Lançada a transmissão da Universidade da Escola Sabatina – UES – no Hope Channel. 

• 2004 – Inicia a publicação da nova Lição da Escola Sabatina para a faixa etária dos 13 aos 14 

anos. 

• 2006 – Inicia a publicação da nova Lição para os Adolescentes. 

O poder da palavra de Deus  

Salmo 119 

 

A Escola Sabatina é a maior escola bíblica do mundo. Mas, além disso, é também o maior 

movimento missionário organizado que a igreja tem para este tempo.  

 

A Escola Sabatina tem quatro grandes objetivos:  

1. Estudo da Bíblia 

2. Confraternização 

3. Testemunho e a 

4. Sustentação das missões mundiais.  

 

Vamos destacar dois desses objetivos: Estudo da Bíblia e a missão.  

 

Em Salmo 51:10 Davi pedi a Deus: “Cria em mim, ó Deus um coração puro e renova em 

mim um espirito inabalável”.  

O próprio Davi nos apresenta no Salmo 119:9 a maneira como podemos guardar puro nosso 

caminho.  

 

Texto: “De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o 

segundo a Tua palavra” (Salmo 119:9). 

 

Vamos nos aprofundar no Salmo 119 para entender a importância da palavra de Deus. 

 

I. A BENÇÃO DA PALAVRA DE DEUS. 

 

Texto: “Meditarei nos Teus preceitos e as Tuas veredas terei respeito” (vs. 15). 

Em outras palavras é como se Davi estivesse escavando uma mina de ouro. E passando por 

grandes emoções, enquanto ia encontrando pedaços de ouro cada vez mais e maiores. Quanto 

mais escavava Davi, mais percebia que o suprimento de ouro era interminável. Nem 

escavando a vida inteira, jamais Davi conseguiria desenterrar todos os tesouros. 

 

MEMORIZANDO. (VS. 11)  

“Guardo (escondi) no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti” (vs. 11). 

.   

 

(A) O que significa guardar?  

Deus nos convida a guardar Sua palavra: “Guardo (escondi) no coração as Tuas palavras 

para não pecar contra Ti” (vs. 11) ou “De todo mau caminho, desvio os pés, para 

observar a Tua palavra” (vs. 101).  

  

Em outras palavras, precisamos gravar ou memorizar a palavra.  



 

3 
 

 

Por anos, a Escola Sabatina enfatizou a memorização dos textos áureos.  

 

Que lhes parece iniciarmos um movimento para memorizar o texto principal da lição a 

cada semana?  

 

 

(B) O que significa ser puro na palavra de Deus? 

 

1) Fugir das paixões humanas – “Foge também das paixões da mocidade, e segue a 

justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor” (II 

Timóteo 2:22). 

 

2) Ser diferente do mundo impuro – “A religião pura e imaculada diante de nosso 

Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se 

isento da corrupção do mundo” (Tiago 1:27). 

 

 

Ser diferente significa ter genuíno amor pelas pessoas que passam por aflições.  

 

Por isso neste aniversário, vamos nos juntar para partilhar alimentos, roupas e 

esperança às pessoas que estão passando por aflições!   

 

Podemos nos unir e ser as mãos de Deus para este fim?  

 

  

3) Ser purificados – “Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a 

Deus” (Mateus 5:8).  

 

“O cristão deve-se refugiar em Deus (e em Sua palavra) todos os dias, deve evitar ler, 

ver e ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Isto exigirá oração fervorosa e 

incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito 

Santo, que atrairá a mente para cima, e habituá-la-á a ocupar-se com coisas puras e 

santas. E devemos fazer estudo diligente da Palavra de Deus" [PP, 460]. 

 

 

 

II. Testemunhar a palavra aos demais.  

 

Texto: “Com os lábios tenho narrado todos os juízos da Tua boca” (vs. 13). 

(A) A Palavra de Deus torna-se doce como mel.  

 

Texto: “Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha 

boca” (vs. 103). 

 

Chega um tempo no qual a palavra de Deus torna-se doce como o mel!  

A palavra de Deus chega a ser agradável e necessária para o cristão em sua vida 

diária.   

 

(B) A Palavra de Deus torna-nos missionários.  
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Texto: “Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e, luz para os meus caminhos” 

(vs. 105). 

 

Vivemos num mundo imerso em trevas. Mas Deus oferece a Sua luz admirável para 

todos os Seus fieis seguidores.   

 

“Eu Sou a luz do mundo; quem Me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da 

vida”. (João 8:12) “a luz de Sua palavra” (Salmos 119:105). 

  

Mateus 5:14-16 Jesus disse que os seguidores de Jesus são a luz do mundo: “Vocês são a luz 

do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 

E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, 

coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. 

Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês”. 

 

A luz que refletimos de Deus, não é para iluminar o mundo, e sim para iluminar Jesus, e assim 

Ele possa ser visto com mais clareza pelos homens. 

  

Agora que sabemos disto, temos o desafio de espalhar essa luz de maneira URGENTE!  

 

Existe muita gente que tem fome da palavra de Deus.  

 

A Escola Sabatina não é apenas um sistema de educação religiosa; é, acima de tudo, 

a principal agencia ganhadora de almas.  

 

Mais de um terço do livro Conselhos sobre a obra da Escola Sabatina de Ellen White 

fala sobre a missão da Escola Sabatina.  

 

“A Escola Sabatina deve ser um dos maiores instrumentos, e o mais eficaz, em levar 

almas a Cristo”. Conselhos sobre a Escola Sabatina, Pag. 10  

 

Cada professor da Escola Sabatina tem a sagrada responsabilidade de tornar os 

alunos em missionários. Organizá-los para essa tarefa sagrada.   

 

 

Ilustração: João Huss 

 

Um dia, João Huss foi preso. Porém, de nada adiantou, pois a palavra de Deus já tinha 

sido espalhada por toda a região. Com o tempo, ele ficou fraco pela enfermidade e teve uma 

febre muito alta que quase o levou a óbito.  

Mesmo assim, foi levado à presença dos lideres da igreja para ter a oportunidade de 

negar a veracidade da palavra de Deus ou ser morto de forma cruel. Ele aceitou a morte, que 

na verdade não era morte; era a aprovação divina para a vida eterna em Cristo Jesus. 

 

Pela ultima vez, ele foi levado aos lideres religiosos da cidade, tendo sua última 

chance de negar a fé, mas escolheu morrer pelo evangelho. E dirigindo-se diretamente ao 

imperador com um olhar penetrante, ele disse que não se arrependia de nada. Assim, a decisão 

final dos lideres foi: morte certa! 
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Pronunciada a sentença, logo foram tomados os preparativos para a morte de João. 

Diante dele, estava escrito: “arqui-herege”. 

 

Antes de ser levado à fogueira, João disse: "entrego meu espírito em Tuas mãos, ó 

Senhor Jesus, pois Tu me remiste". 

 

Ele foi atado ao poste, e, minutos antes do fogo ser aceso, perguntaram se queria 

renunciar às suas crenças, mas ele respondeu: "A que erros", diz Huss, "renunciarei eu? Não 

me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei 

assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e perdição; e, portanto, muito 

alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei."  

 

Quando as chamas começaram a envolvê-lo, pôs-se a cantar: "Jesus, Filho de Davi, 

tem misericórdia de mim", e assim continuou até que sua voz silenciou.  

    

Não se ouviam nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos, 

e mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o seu canto. - Deus poupou a dor de João. 

 

 Huss deixou de existir, mas as verdades pelas quais ele morreu, não deixariam de 

existir jamais. Seu exemplo de fé e constância animaria multidões a 

permanecerem firmes pela verdade, em face da tortura e da morte.  

 

A palavra de Deus sustenta e ilumina o nosso caminho.  

 

A palavra de Deus tem poder para levantar mortos, para consolar, para purificar, para 

restaurar, para guiar e para transformar pessoas. Aferre-se a Deus através de Sua palavra e 

deixe que a Sua mensagem o guie a cada dia!   

 

Um dos maiores desafios da Escola Sabatina é tornar cada aluno em um missionário, 

poderoso na palavra.  

 

Nestes 165 anos da Escola Sabatina, renove seu compromisso com o estudo diário e com o ato 

de partilhar a fé!  

 

 

 

Apelo:  

 

Este chamado é especialmente para os que estão lutando com o hábito da leitura da Bíblia e da 

lição de Escola Sabatina diariamente.   

 

Mas também para os que, por algum razão, não tiveram ainda o privilégio de partilhar a 

palavra de Deus aos demais.  

 


