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Vivos em Jesus



“Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o 

teu coração, de toda a tua alma e de toda a 

tua força. Estas palavras que, hoje, te ordeno 

estarão no teu coração; tu as inculcarás a 

teus filhos, e delas falarás assentado em tua 

casa, e andando pelo caminho, e ao deit-

ar-te, e ao levantar-te. Também as atarás 

como sinal na tua mão, e te serão por frontal 

entre os olhos. E as escreverás nos umbrais 

de tua casa e nas tuas portas”.

DEUTERONÔMIO 6:5-7
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Justificativa
O currículo da Escola Sabatina Vivos em Jesus é um currículo bíblico que busca nutrir 

a vida espiritual de nossas crianças e jovens desde que são bebês até os 18 anos de 

idade. Recebemos o conselho de “educar a criança no caminho em que deve andar, e 

quando envelhecer não se desviará dele” (Provérbios 22:6). Esse treinamento não é uma 

tarefa fácil. O currículo bíblico Vivos em Jesus visa equipar e capacitar pais, cuidadores, 

professores da Escola Sabatina, líderes da Escola Sabatina e outros para modelar e 

promover um relacionamento próspero com Jesus e as crianças em suas esferas de 

influência.

Como Ellen White compartilha:

“Coisa alguma é aparentemente mais desamparada, e na realidade mais 

invencível, do que a alma que sente o seu nada, e confia inteiramente nos 

méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de Sua Palavra, pela fé em 

Sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em 

contato com o Cristo vivo e Ele a segurará com mão que nunca a soltará”

(CIÊNCIA DO BOM VIVER [CASA PUBLICADORA BRASILEIRA, 1990, P. 182). 

Jesus estende a mão para crianças e adultos em todos os lugares e diz: “Eu vim para que 

tenham vida e a tenham em abundância” (João 10:10). O objetivo do currículo da Escola 

Sabatina Vivos em Jesus é fazer discípulos que fazem discípulos - encorajar os jovens 

ao redor do mundo a segurar a mão de Jesus que nunca os deixará ir, para conhecer a 

verdade revelada em Sua Palavra e crescer diariamente em seu relacionamento com Ele, 

para se erguer e adorar o Criador sozinho nestes últimos dias, e ir e compartilhar isso com 

outros para fazer a diferença para a eternidade.

Ao incorporar o que é conhecido sobre os estágios de desenvolvimento da fé e 

aprendizado do século XXI, a melhor prática educacional encontra a narrativa bíblica e a 

verdade, a fim de aumentar a fé e transmitir uma visão de mundo Adventista do Sétimo 

Dia clara por meio do ensino e aprendizado sem rodeios neste escopo de 18 anos.

C U R R Í C U L O  D A 
E S C O L A  S A B A T I N A

Vivos em Jesus
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Fundamento: A Bíblia

1Ellen G White, Mente, Caráter e Personalidade (Tatuí - Casa Publicadora Brasileira), vol. 1, p. 89.

Assim como a Bíblia se torna central em 

nossas vidas quando permanecemos 

em Jesus, a Palavra de Deus também forma 

o coração do currículo Vivos em Jesus. É a 

base e o veículo para alcançar os resultados 

desejados. Para estarmos vivos em Cristo, 

Jesus nos convida a permanecer em Sua 

Palavra (ver João 8:31; 15:7). Quando O 

escolhemos, confiamos Nele, O buscamos 

e guardamos Sua Palavra como o princípio 

orientador central de nossas vidas (ver 1 

João 2:5). Esta Palavra é viva, poderosa e 

doce para nossas almas (ver Hebreus 4:12; 

1 Pedro 1:23; Salmos 119: 103). Por meio de 

suas páginas, comungamos com Jesus, que 

amorosamente nos atrai a um relacionamento 

salvador com Ele (ver Jeremias 31:3). Como 

Ellen White compartilha: 

“A Palavra de Deus deve ser o 

fundamento de todo estudo, 

e as palavras da revelação, 

cuidadosamente estudadas, 

apelam e fortalecem o intelecto, 

bem como o coração1”.

O currículo Vivos em Jesus apresenta 

crianças e jovens a Jesus, trazendo as 

maravilhosas histórias e lições da Bíblia (in-

cluindo uma visão de mundo Adventista do 

Sétimo Dia e as 28 crenças fundamentais) 

em nossas vidas no século XXI. Este currí-

culo mostra aos jovens que as verdades da 

Bíblia são imutáveis e confiáveis, equi-

pando-os para estudar a Bíblia de forma 

significativa por si mesmos, a fim de, 
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no final das contas, compartilhar as verdades 

eternas da Bíblia com outros. Um dos princi-

pais objetivos do currículo Vivos em Jesus é 

nutrir uma cosmovisão bíblica na mente de 

nossos jovens para que possam ver que a Bí-

blia é uma lâmpada para seus pés e uma luz 

para seu caminho (ver Salmo 119:105) e que 

pode ser confiável para fornecer orientação 

sólida a todos os aspectos de suas vidas.

Como afirma adequadamente Ellen White: 

“Não há nada mais calculado para 

fortalecer o intelecto do que o 

estudo das Escrituras. Nenhum 

outro livro é tão potente para 

elevar os pensamentos, para dar 

vigor às faculdades, como as 

amplas e enobrecedoras verdades 

da Bíblia. Se a Palavra de Deus 

fosse estudada como deveria ser, 

os homens teriam uma mente 

ampla, uma nobreza de caráter 

e uma estabilidade de propósito 

raramente vista nestes tempos2”. 

2Ellen G. White, Caminho a Cristo (Tatuí – Casa Publicadora Brasileira) p. 90.

Este fundamento permeia todo o currícu-

lo, com estratégias adequadas à idade e 

estudo da Bíblia embutidos nas lições dos 

alunos. No jardim de infância, os pais são 

incentivados a abrir a Bíblia como parte da 

leitura diária para mostrar aos filhos como 

fazer isso. Nos Primários, os pais ajudam 

os filhos a procurar respostas em suas 

próprias Bíblias em resposta às perguntas 

que são feitas. E com os Juvenis, os jovens 

aprendem os primeiros princípios do estu-

do bíblico diário independente, que conti-

nua a se aprofundar através da adolescên-

cia e da juventude. Cada nível ensina uma 

habilidade de vida importante de estudo 

significativo da Bíblia.

O propósito central de usar a Bíblia de 

forma intencional no currículo do Vivos em 

Jesus é atrair crianças e jovens a um rela-

cionamento crescente com Jesus, o Doa-

dor da Palavra, que durará para sempre.
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Pilares

3Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações (Tatuí – Casa Publicadora Brasileira) p. 294.
4Ellen G. White, Educação (Tatuí – Casa Publicadora Brasileira), p. 225.

1. GRAÇA
Primeiro, somos vivificados em Jesus pelo 

dom e poder de Sua graça, que flui de Seu 

coração de misericórdia e amor (ver Efésios 

2: 4, 5). Quando vivemos em um relaciona-

mento permanente com Jesus, recebemos 

essa graça e aceitamos Seu amor por nós 

(ver João 15: 9). Esse amor gracioso pelos 

pecadores mais indignos tem o poder de 

cativar o coração e criar uma nova vida 

espiritual na alma.

O currículo da Escola Sabatina Vivos em 

Jesus mostra às crianças e jovens que Je-

sus os ama pessoalmente e que oferece 

graça e salvação a todas as pessoas. Este 

incrível presente é gratuito, imerecido 

e difícil de compreender. No entanto, 

quando o aceitamos, ele nos muda e nos 

obriga a responder a Deus com amor  

e obediência. 

“Deus toma os homens como eles 

são. . . . Eles não são escolhidos 

porque são perfeitos, mas apesar 

de suas imperfeições, para que pelo 

conhecimento e prática da verdade, 

pela graça de Cristo, possam ser 

transformados à Sua imagem3”. 

O currículo Vivos em Jesus busca abraçar, 

desafiar e fortalecer crianças e jovens em 

sua caminhada pessoal com ele. Ele ensina 

a verdade bíblica de uma forma retentiva 

sem presumir que todos tenham escolhido 

Jesus; enquanto ao mesmo tempo, não 

evita perguntas difíceis.

Cada nível do currículo Vivos em Jesus 

direciona nossos jovens para Jesus, que dá 

o dom da graça gratuitamente a todos os 

que se chegam a Ele.

2. DESENVOLVIMENTO  
DO CARÁTER
Quando vivemos em um relacionamento du-

radouro com Jesus e experimentamos Sua 

graça, permitimos a Ele nos “podar” quando 

precisamos (João 15: 2), para produzir frutos 

(ver versículo 4) para Sua glória.

O currículo da Escola Sabatina Vivos em 

Jesus busca mostrar a todas as crianças 

que elas são valoriza-

das, amadas e aceitas, 

enquanto também 

demostram o “fruto”, 

ou caráter cristão, que 

cresce e se desenvolve 

em nosso coração quan-

do permanecemos Nele.

Ellen White insistentemente enfatizava a 

importância vital do desenvolvimento  

do caráter:

“A construção do caráter é o 

trabalho mais importante já 

confiado aos seres humanos; e 

nunca antes seu estudo diligente 

foi tão importante como agora. 

Nunca nenhuma geração anterior 

foi chamada para enfrentar 

questões tão importantes; nunca 

antes os rapazes e moças foram 

confrontados com perigos  

tão grandes como os que  

enfrentam hoje4”.

“ A construção do 

caráter é o trabalho 

mais importante já 

confiado aos seres 

humanos.



8            Vivos em Jesus  // Currículo da Escola Sabatina

“Na edificação do nosso caráter, 

devemos edificar sobre Cristo. Ele 

é o alicerce seguro - um alicerce 

que nunca pode ser movido5”. 

Essas declarações descrevem lindamente 

a base para enfocar no desenvolvimento 

do caráter cristão no currículo do Vivos em 

Jesus. O fruto que resulta de uma conexão 

viva com o Salvador leva à transformação 

de nossas vidas, nossos lares e nossas 

comunidades.

Nas lições dos alunos, o foco do desen-

volvimento do caráter pode, de relance, 

ser visto na Grande Ideia (Inicialmente nos 

Primários) e no título de abertura (Juvenis 

até Jovens). Este é o foco central da leitura 

semanal e surge por meio da narrativa 

bíblica. Nos níveis mais baixos, a Palavra da 

Semana entretece o foco do personagem 

principal (em Deus ou na humanidade) ao 

longo da narrativa e pais e filhos são desa-

fiados a usar e aplicar essa nova palavra a 

cada semana em suas vidas diárias.

O foco do personagem é estendido por 

meio de recursos de aprimoramento diário 

em todos os níveis do currículo, por meio 

de questões de discussão familiar, conver-

sas de fé entre gerações e as lições objeti-

vas ou múltiplas atividades de inteligência 

que levam para casa memoráveis lições 

para a criança ou jovem.

5Ellen G. White, Orientação da Criança (Tatuí – Casa Publicadora Brasileira), p. 166.
6E. G. White, Educação, p. 309.

3. MISSÃO 
Quando estamos vivos em Cristo, ansiamos 

que os outros experimentem a mesma ale-

gria da salvação que recebemos (ver João 

15:11; Salmos 51:12, 13).

O currículo da Escola Sabatina Vivos em Jesus 

busca promover uma caminhada de confian-

ça, cheia de alegria e para toda a vida com 

Jesus que não pode ser contida! Ele busca tor-

nar nossos filhos “influenciadores” ativos para 

Jesus, que compartilham apaixonadamente 

as grandes novas do evangelho e a mensagem 

adventista do sétimo dia para o tempo do fim 

com o mundo em que vivem. Ellen White nos 

lembra: “É no serviço que nossa maior alegria 

e nossa mais alta educação serão encontra-

das6”. É também testemunhando que nossa 

fé é fortalecida, em resposta ao compartilha-

mento do evangelho com o mundo.

Essa ênfase assume uma forma 

diferente em cada nível, mas cada 

lição incorpora um foco ativo de 

missão, como ajudar no lar, servir 

aos outros, compartilhar a fé, 

recontar uma história da Bíblia ou 

dar um estudo bíblico a um amigo 

ou grupo de pessoas. Em última 

análise, este currículo busca treinar 

nossos jovens para serem agentes 

ativos na missão da igreja.

RECAPITULAÇÃO DOS PILARES 
A Bíblia é a base e o método pelo qual as metas do currículo são buscadas. Esses três ob-

jetivos, graça, desenvolvimento do caráter e missão, são os pilares fundamentais do currí-

culo do Vivos em Jesus e aparecem em todas as lições do aluno e no guia do professor.
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Quando estamos vivos em Cristo,

ansiamos por outros experimentarem 

a mesma alegria da salvação

que recebemos.
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O currículo da 
Escola Sabatina 
Vivos em Jesus 
visa incorporar o
“pensamento mais novo, 

[os] melhores métodos e [os] 

esforços mais fervorosos1” em 

seu desenvolvimento, usando as 

melhores práticas educacionais 

no ensino de uma cosmovisão 

bíblica. Cada lição é medida 

pelos seguintes objetivos de 

escrita para garantir que esta 

visão se torne uma realidade:

1Idem., p. 186.

1. APELO 2. CLAREZA

Escreva e desenvolva lições que 
elevem a Cristo de maneira que 
atraia, convide e envolva.

Apresente histórias e ensinos 
da bíblia de maneira clara e 
precisa.

1.1 Use descrições calorosas e lingua-

gem convidativa.

2.1 Apresente uma verdadeira

imagem do caráter justo e 

misericordioso de Deus como 

está revelado em Cristo, em Sua 

bondade e na sua glória.

1.2 Comunique o amor infinito de 

Cristo em favor de cada criança, reve-

lando que Jesus é seu Amigo

2.2 Use uma linguagem clara, 

fácil de entender e apropriada 

à idade que corresponda com 

as crianças.

1.3 Expresse uma abordagem gentil e 

amorosa com todos, enquanto evita 

questões difíceis.

2.3 Evite usar clichês, a menos 

que sejam acompanhados de 

uma explicação simples.

1.4 Forneça aos pais incentivo aten-

cioso, ajuda prática e instruções.

(Bebês - Primários)

2.4 Permaneça fiel à mensagem 

bíblica, incluindo os principais 

ensinamentos Adventistas 

(28 crenças fundamentais), 

enquanto escreve em um estilo 

colorido e atraente.

1.5 Seja sensível à diversidade cultu-

ral no conteúdo da lição e na arte.

2.5 Desenhe temas e lições da 

Bíblia em vez de impor um tema 

sobre o texto.

2.6 Use a versão ARA da bíblia 

(às vezes LH para iniciantes 

até o primário), mantendo um 

diálogo verdadeiro nas histórias 

da Bíblia.

2.7 Utilize pelo menos uma lei-

tura da Bíblia e uma citação da 

Bíblia em cada lição diária.

Escrevendo os Objetivos
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3. DESCOBERTA 4. CONVICÇÃO 5. AÇÃO

Desafie o pensamento, promova 
um aprendizado profundo e 
incentive a reflexão. 

Fale ao coração e promova um 
relacionamento salvador com Jesus.

Incentive uma resposta 
ao chamado de Deus para 
crescer, compartilhar e fazer 
Sua vontade. 

3.1 Convide as crianças a respon-

derem de forma ponderada a dis-

cussões de alto nível e a pergun-

tas para reflexão.

4.1 Esteja ciente da importância de 

como a mensagem bíblica é transmi-

tida e do processo necessário para a 

vida e crescimento espiritual.

5.1 Incentive a apropriação pes-

soal do compromisso contínuo 

com Deus.

3.2 Crie oportunidades para que as 

crianças internalizem a história, 

compartilhando-a com suas pró-

prias palavras.

4.2 Inclua pontos importantes que 

mostrem como a mensagem bíblica 

se relaciona com o leitor.

5.2 Mostre como a obediência 

por amor a Deus traz paz, ale-

gria e bênçãos.

3.3 Ofereça diversidade de ativi-

dades de resposta, e também fatos 

de extensão, de diferenciação e 

múltiplas opções de inteligência.

4.3 Ofereça mensagens adequadas 

ao desenvolvimento e oportunidades 

para reflexão pessoal.

5.3 Relacione o convite de Deus 

para a ação por meio de apelos 

adequados à idade.

3.4 Estabeleça uma forte conexão 

entre a história da Bíblia, o versí-

culo para memorizar e o foco do 

programa do professor (incluindo 

dicas para professores).

4.4 Convide intencionalmente uma 

resposta do coração para o que é 

explorado.

5.4 Promova um envolvimento 

ativo e apropriado para a idade 

no testemunho e no serviço.

3.5 Incorpore o aprendizado da 

natureza por meio de lições obje-

tivas e incentivo para as crianças 

estarem ao ar livre.

4.5 Incentive o uso da primeira pes-

soa do singular nas respostas (“eu” 

em vez de “nós”).

5.5. Incentive a consciência das 

necessidades de outras pessoas 

em casa e na comunidade.

4.6 Ofereça sugestões de oração que 

se conectem à leitura diária e bus-

quem construir um relacionamento 

com Deus.
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Escopo e Sequência 
Na construção do escopo e da sequência de cada nível, foi incorporada uma 

compreensão das etapas da fé e do desenvolvimento cognitivo e desenvolvimental. A 

narrativa é um foco forte do currículo, especialmente nos níveis mais jovens, enquanto o 

ensino e a instrução claros também são usados para compartilhar a doutrina e as crenças, 

especialmente nos níveis mais elevados.

Uma abordagem temática é usada para bebês
(nascimento - 12 meses) com apenas quatro 

histórias, uma por trimestre. O programa da 

Escola Sabatina será colocado à disposição 

dos pais para uso doméstico, de modo 

que a simples repetição de canções, com 

mensagens curtas entretecidas, possam ser 

reforçadas diariamente.

Uma abordagem temática é usada para 

iniciantes (1-3 anos) para explorar mensagens 

simples. Uma porção da história será 

compartilhada a cada semana no nível 

Iniciante, como parte de um tema maior 

para o trimestre. Ideias de atividades que 

melhoram a mensagem da história da Bíblia 

são compartilhadas para os pais fazerem ao 

longo do dia e uma mensagem espiritual para 

os pais também está incluída.

Um foco central para o Jardim de Infância
(3-5 anos) e Primários (6-9 anos) é 

compartilhar as histórias narrativas da Bíblia 

de maneiras memoráveis e significativas, 

com foco no envolvimento e adoração 

da família, como parte do processo do 

aprendizado.  Uma porção narrativa diária 

é compartilhada, junto com questões para 

discussão em família, atividades, ideias de 

oração e desafios para a missão.

As lições do Jardim da Infância e Primários 

seguem um híbrido de abordagens 

cronológicas e temáticas, com um escopo 

e uma sequência que seguem histórias 

paralelas para que pais com filhos nessas 

faixas etárias possam usar as mesmas 

histórias para o culto familiar, se desejado.

Os trimestres 1 e 2 seguem temas e histórias 

do Antigo Testamento, enquanto os 

trimestres 3 e 4 compartilham histórias do 

Novo Testamento.

Juvenis (10-12 anos) e Adolescentes (13-15 

anos) exploram uma narrativa cronológica 

mais aprofundada da Bíblia ao longo de 

cinco anos. Para os Juvenis, a narrativa 

abrange desde a guerra no céu até a ascensão 

de Jesus. Essa cronologia continua nos 

adolescentes através das lentes do grande 

conflito, desde a igreja cristã primitiva até 

as profecias de Daniel e Apocalipse, história 

Adventista e, finalmente, a nova terra. Estão 

incluídas leituras diárias, como narrativa 

envolvente, estudo da Bíblia, principais lições, 

perguntas para reflexão, coisas do dia a dia, 

ideias de oração e desafios para a missão.

Uma abordagem temática é usada para 

Jovens (15-18 anos), com temas mais 

complexos para jovens adultos incluídos 

(teológico e práticas) no escopo e na 

sequência. Uma leitura semanal mais longa é 

compartilhada, que também pode ser dividida 

em leituras diárias, junto com um estudo 

bíblico mais profundo, principais lições, 

perguntas para reflexão, coisas do dia a dia, 

ideias de oração e desafios missionários.

Em todos os níveis, o currículo Vivos em Jesus visa ensinar e construir intencionalmente 

o relacionamento de uma criança com Deus e seu conhecimento da Bíblia, por meio do 

estudo de Sua Palavra. As narrativas nas lições também são promovidas com percepções 

inspiradas dos escritos de Ellen White e cada nível incentiva um pensamento e reflexão 

profundos, ideias de oração, desafios de missão e memorização bíblica de promessas.
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DESENVOLVIMENTO DE FÉ E ENVOLVIMENTO

1E. G. White, Child Guidance, p. 34.
2Ibid., p. 35.
3James Fowler, Stage of Faith. (New York: Harper One, 1981), p. 56.

Uma vez que o objetivo principal deste 

currículo é construir intencionalmente a fé 

de crianças de todas as idades, a estrutura 

da lição (duração, estilo narrativo, envolvi-

mento dos pais, atividades de aprimora-

mento, desafios de testemunho e serviço, 

enfoques do sábado, etc.) todos focalizam 

as melhores práticas para construir a fé.

Nos níveis mais jovens, um objetivo é 

apoiar os pais com essas lições para que 

possam “cumprir plenamente sua parte, 

dando-lhes linha sobre linha e preceito 

sobre preceito, tornando suas lições curtas 

e interessantes, e ensinando-os não apenas 

por preceito, mas por exemplo1”. 

Ideias de aprendizagem experiencial são 

incluídas a fim de estender o aprendizado, 

pois “falar demais os levará a detestar até

mesmo a instrução espiritual, assim como-

comer demais sobrecarrega o estômago 

e diminui o apetite, levando até mesmo a 

repugnância pela comida2”.

A pesquisa revela que a fé começa a se de-

senvolver quando as crianças são muito pe-

quenas, mas Piaget explica que as primeiras 

operações lógicas reais ocorrem por volta 

dos 6 ou 7 anos de idade3. Para fortalecer o 

desenvolvimento da fé, o ensino claro e as 

questões ponderadas são tecidas em todo o 

currículo conforme as crianças crescem.

Cada um dos níveis do currículo Vivos em 

Jesus tem como objetivo intencional de-

senvolver a fé e o conhecimento da Bíblia, 

levando as crianças a uma jornada inequí-

voca contínua para um relacionamento 

salvador com Jesus.

Recursos e Focos
O currículo da Escola Sabatina Vivos em Jesus está repleto de recursos especiais 

que contribuem com o estabelecimento dos objetivos gerais do currículo:



14            Vivos em Jesus  // Currículo da Escola Sabatina

FOCO NA NATUREZA

4E. G White. Child Guidance, p. 46.
5Ibid., p. 48.

Em todos os níveis, a natureza é um recurso recorrente, fornecendo aulas específicas 

sobre a natureza e sugestões de como incentivar crianças e jovens a estar ao ar livre.

“Muitas ilustrações da natureza são usadas pelos escritores da Bíblia; e ao observarmos 

as coisas do mundo natural, seremos capacitados, sob a orientação do Espírito Santo, a 

compreender mais plenamente as lições da Palavra de Deus4”. “Os campos e colinas - a 

câmara de audiências da natureza - deveriam ser a sala de aula das crianças. Seus tesou-

ros deveriam ser seus livros didáticos. As lições assim impressas em suas mentes não 

serão esquecidas tão cedo5”. A natureza está incorporada tanto nas lições do aluno como 

nos guias do professor.

KITS DE RECURSOS (níveis mais jovens)

A fim de fornecer o máximo de apoio prático possível aos professores da Escola Sabatina, 

será desenvolvido um Kit de recursos opcionais para professores. Os itens podem incluir: 

grandes panos de fundo / murais com temas trimestrais, brinquedos de madeira e outros 

recursos sinestésicos para promover o ensino da história bíblica para jovens aprendizes.

Para o nível de bebês, um Kit de recursos para o lar é sugerido para que os pais possam 

estabelecer uma rotina diária de adoração.

ENVOLVIMENTO DOS PAIS
Sabemos que pais ocupados enfrentam muitas alegrias e desafios, e oramos para que 

este novo currículo da Escola Sabatina incentive os pais e encarregados de educação em 

sua própria caminhada espiritual, à medida que amam e cuidam de seus filhos. Visto que 

o discipulado e o crescimento espiritual são os objetivos principais deste currículo,
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também pretendemos fornecer oportunidades para o diálogo espiritual intergeracional entre 

pais e filhos. “Os filhos devem ver na vida de seus pais aquela consistência que está de acor-

do com sua fé6”.

Idealmente, este currículo fornecerá uma plataforma para os pais usarem como culto familiar. 

Recebemos o seguinte conselho: “Reserve um tempo para ler para seus filhos. . . . Forme um 

círculo de leitura em casa, no qual todos os membros da família deixem de lado as ocupações 

do dia e se unam para estudar7”. Embora isso seja particularmente verdadeiro para os níveis 

mais jovens, as lições para Juvenis, adolescentes e jovens também podem ser usadas para 

adoração em família, discussão e estudo de leitura adicional, com base no que é fornecido, 

além do estudo particular. 

SÍNTESE DO APRENDIZADO / DESAFIO TRIMESTRAL (níveis mais jovens)

O conceito de “ouvir, fazer, ensinar” na aprendizagem das crianças é sintetizado por meio de 

um Desafio Trimestral; uma culminação de aprendizagem semanal. Isso é reunido na ativida-

de de Boas-Vindas no Sábado (sexta-feira à noite, hora da família) atividade para o Jardim de 

Infância e os Primários, e de várias outras maneiras nos níveis mais velhos. O objetivo deste 

desafio é que a criança tenha uma celebração especial em família na sexta-feira à noite, antes 

do décimo terceiro sábado e depois compartilhe com a família da igreja suas ideias e desco-

bertas das últimas 13 semanas. Para as crianças mais novas, os pais ajudam a liderar isso.

DESIGN GRÁFICO E ILUSTRAÇÕES 
Consideração cuidadosa e decisões baseadas em dados foram tomadas em torno da escolha 

de ilustrações e design, de modo que as lições ganham vida por meio das imagens. Inter-

pretar imagens é uma função cognitiva importante, pois linguagens não verbais transmitem 

significado e nos ajudam a interpretar o mundo ao nosso redor. Diferentes ilustradores 

foram escolhidos para cada nível, de modo que a experiência do leitor “sobe” conforme 

os níveis progridem e as crianças crescem. Adolescentes e Jovens se baseiam em banco 

de imagens com um estilo mais contemporâneo. A arte em todos os níveis busca falar a 

um público culturalmente diverso para que crianças e jovens de todo o mundo possam se 

relacionar com os designs das lições. Da arte ao conteúdo, Vivos em Jesus se esforça para 

falar a uma audiência diversificada e global que estão unidos por uma missão e mensagem 

compartilhadas.

MÚSICA 

Uma nova música está sendo criada para os níveis inferiores que comunicam especifica-

mente as mensagens da lição. Para iniciantes, a música será uma parte central do guia do 

professor, com músicas tanto mais antigas quanto familiares incluídas e algumas músicas 

novas. Para o jardim de infância e os primários, será criada uma música-tema para cada tri-

mestre que se concentra especificamente no tema do trimestre. Além disso, outras músicas 

específicas, como música de boas-vindas, música de oração, música de celebração e música 

de despedida, serão adicionadas aos guias do professor para tornar a hora da Escola Sabati-

na mais memorável para as crianças.

6Ibid., p. 482.
7Ibid., p. 38.
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Do trabalho artístico ao conteúdo,

Vivo em Jesus se esforça para 

falar com um diverso, global 

público que está ligado por uma 

missão e mensagem compartilhadas.

PALAVRA DA SEMANA (Jardim de Infância e Primários) 

Nestes dois níveis, que possuem narrativas que se alinham uma com a outra, é compartil-

hada uma Palavra da Semana que também permeia a narrativa semanal. Visto que mod-

elar é tão importante nesta idade e estágio para as crianças, os pais são incentivados a 

modelar e usar a Palavra da Semana na vida cotidiana.

VARIEDADE
Em todos os níveis, ter uma variedade de atividades e modos de aplicação nas lições do 

aluno e nos guias do professor é uma meta importante. A página do sábado de cada lição 

incorpora uma variedade de lições fascinantes da natureza, arqueologia, cultura, ciência 

e saúde que nos ensinam sobre Deus, bem como missões interessantes e histórias da 

história Adventista. Em todos os casos, o foco semanal é mantido e aplicado em todas as 

atividades e pontos de ensino para fortalecer uma fé crescente.
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Estrutura de Ensino

1Ellen G. White, Fundamentos da Educação Cristã (Tatuí – Casa Publicadora Brasileira), p. 436.
2Ellen G. White, True Education (A Verdadeira Educação - Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 2000), p. 28.
3Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja (Tatuí – Casa Publicadora Brasileira), vol. 6, p. 154.

D izem que a “coisa mais 
importante” na educação “deve 

ser a conversão de. . . alunos, para que 

tenham um novo coração e uma nova 

vida. O objetivo do Grande Mestre 

é a restauração da imagem de Deus 

na alma e todo professor em nossas 

escolas deve trabalhar em harmonia com 

esse propósito1”. Como tal, o papel do 

professor da Escola Sabatina é facilitar 

o ambiente de crescimento para que o 

Espírito Santo transforme as crianças 

em fiéis discípulos de Cristo. Para os 

níveis mais jovens, há também uma 

oportunidade natural de apoiar o 

crescimento espiritual na vida dos pais 

de crianças pequenas.

Com isso em mente, o Guia do Professor 

do Currículo da Escola Sabatina Vivos em 

Jesus enfoca o processo (como ensina-

mos), bem como o conteúdo (o que ensi-

namos). Isso também se alinha com nossos 

objetivos para o estudo da lição semanal 

para levar para casa.

As cinco etapas abaixo refletem a abordagem 

da estrutura geral que planejamos adotar para 

os níveis mais jovens, com esses elementos 

também refletidos nos níveis mais velhos. 

GANCHO 
Além de fazer com que todas as crianças se sintam bem-vindas na Escola Saba-

tina, este segmento define o cenário para a lição semanal, envolvendo os alunos 

desde o início para despertar o interesse dos alunos e estabelecer o contexto 

para a lição. “A verdadeira educação não é forçar instrução a uma mente despreparada e 

não receptiva. As faculdades mentais devem ser despertadas, o interesse despertado2”.

CABEÇA

Deus apela ao Seu povo para que O busque primeiro e O ame acima de tudo. 

Devemos esconder Suas palavras em nossos corações para não pecarmos 

contra Ele (Salmo 119: 11) e ensinar essas palavras “diligentemente” aos nossos filhos, para 

“falar delas quando estiveres em tua casa, quando caminhares pelo caminho, ao se deitar 

e ao se levantar” (Deuteronômio 6: 7).

O objetivo deste segmento é desenvolver o que nossos filhos já sabem e o que estudaram 

em casa durante a semana. Embora este segmento seja dirigido principalmente ao pro-

fessor, os alunos são convidados a descobrir, explorar e interagir com o que aprendem de 

maneiras diferentes, pois “os professores devem levar os alunos a pensar e compreender 

claramente a verdade por si próprios. Não basta o professor explicar ou o aluno acreditar; 

a indagação deve ser despertada e o aluno deve ser levado a estabelecer a verdade em 

sua própria língua. (…) Este pode ser um processo lento; mas é mais valioso do que apres-

sar-se em assuntos importantes sem a devida consideração3”.
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CORAÇÃO

1Ellen G. White, Parábolas de Jesus (Tatuí – Casa Publicadora Brasileira), p. 97.
2E. G. White, Educação, p. 231.
3Ibid., p. 268.
4Ibid., p. 271.
5Thom and Joani Schultz. The Dirt on Learning (A Sujeira no Aprendizado - Loveland, Colo.: Group Publishing, 1999), p. 169.

Ao compartirmos as histórias e as verdades da bíblia, o Espírito Santo pode 

mover-se sobre nossos corações e nos transformar. Oseias 6:3 diz assim:

“Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor; 

como a alva, a sua vinda é certa; 

ele descerá sobre nós como a chuva, 

como chuva serôdia que rega a terra”.

A respeito da importância da conversão do coração, é nos dito: “O mero conhecimen-

to da verdade não é suficiente. Podemos possuí-lo, mas o teor de nossos pensamentos 

podem não ser alterados. O coração deve ser convertido e santificado1”. Pois, de fato, 

“[Jesus] falou diretamente a cada mente e apelou a cada coração. Ele observou os rostos 

de Seus ouvintes, notou a iluminação do semblante, o olhar rápido e responsivo, que dizia 

que a verdade havia alcançado a alma2”.

Neste segmento, o objetivo é levar nossos filhos aos pés de Jesus por meio da adoração, 

reflexão, com lições objetivas e discussão para que eles não apenas obtenham conheci-

mento, mas também sejam pessoalmente convencidos do que foi aprendido.

MÃO
A resposta natural de um coração converso é agir. Tiago 1:22 diz: “Não se 

limitem meramente a ouvir a Palavra e assim se enganem. Faça o que ela diz”.  

Ellen White declara: “O amor e a lealdade a Cristo são a fonte de todo serviço verdadeiro.

No coração tocado por Seu amor, é gerado o desejo de trabalhar para ele. Que esse dese-

jo seja encorajado e devidamente guiado3”.

Nesta etapa, cada criança terá a oportunidade de aprender como podem contribuir para 

suas famílias, sua igreja, suas comunidades e a missão mais ampla da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia. O objetivo é envolver todas as crianças na missão da igreja por meio de 

histórias missionárias inspiradoras e oportunidades práticas de servir aos outros, como 

resultado da história ou do tema da lição.

“Com tal exército de obreiros como nossos jovens, devidamente treinados, poderiam for-

necer, quão logo a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e vindo em breve 

poderá ser levada a todo o mundo4!”

VIVA!
A pesquisa educacional nos diz que o aprendizado é mais eficaz e mais 

provável de ser retido quando é acompanhado de alegria. “As pessoas apren-

dem mais e aprendem a amar aprender - quando gostam do processo5”.
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Ilustração do currículo primário

Nesta etapa final, as crianças terão a oportunidade de reconhecer e celebrar o que 

aprenderam sobre Deus em Sua Palavra, ou o que Ele fez por elas ou por outra pessoa (no 

contexto da missão). Este pequeno segmento pode assumir a forma de crianças louvando 

a Deus pelo que Ele fez, reconhecendo as crianças pelo que aprenderam ou um pequeno 

aplicativo baseado em um tema que traz alegria para as crianças.

A inclusão deste segmento final visa que as crianças saiam da Escola Sabatina com clara 

aplicação em suas próprias vidas, na forma de alegria, pois “a alegria do SENHOR é a sua 

força” (Neemias 8:10).
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Entrada Global
Criar um currículo para um público 

global com muitas necessidades e 

contextos variados não é uma tarefa fácil. 

Estamos trabalhando firmemente com nossa 

equipe de redatores de currículo, editores, 

revisores, designers e ilustradores, e 

implementamos uma revisão paga rigorosa 

e um processo piloto que ocorrerá em todas 

as divisões, junto com a contribuição do 

Instituto de Pesquisa Bíblica. Além disso, 

uma comissão gestora de nível inferior e 

superior foi estabelecida para orientar o 

desenvolvimento do currículo Vivos em 

Jesus. Essas comissões têm representação 

global de diretores de Divisão de Ministérios 

Infantis, diretores de Jovens, especialistas 

em currículo, educadores/professores 

e pais, junto com alguns membros do 

Departamento de Ministério Pessoal e 

Escola Sabatina da Associação Geral.

Nosso Papel
Hoje temos uma das maiores oportunidades da história - amar, ensinar, guiar e nutrir 

nossos filhos em um relacionamento vitalício com Jesus, com base nas verdades 

sólidas da Bíblia, para que possam ser testemunhas vivas para um mundo moribundo.

Que o Senhor possa dizer de cada criança, jovem e pai que compartilha ou 

 estuda este currículo:

“Habitarei e andarei entre eles;  

serei o seu Deus,  

e eles serão o meu povo”  

(2 Coríntios 6:16).
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