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Potencialize a COMUNHÃO
no seu Pequeno Grupo!
“Se formos fracos
em nossa cominhão
com Deus, seremos
fracos em tudo”
Spurgeon

A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação

o estudo devocional e o estuQuanto a nossa identida-

do doutrinário. Embora sejam

ou

de adventista, podemos des-

aspectos diferentes, ambos

seja, nossa crença e prática

tacar que o estudo diário e

são fundamentais para o nos-

diária são fundamentadas na

pessoal da Bíblia fortalece o

so desenvolvimento como ad-

Bíblia Sagrada, por isso, é fun-

conhecimento e prática habi-

ventistas e como cristãos.

damental que cada adventis-

tual para que possamos me-

ta tenha um contato diário,

lhor entender nossa origem,

Como estudo devocional

pessoal e profundo com a Pa-

nosso desenvolvimento como

da Bíblia entendemos aquele

lavra de Deus.

Povo Remanescente e nossa

estudo quando o fiel busca o

Missão, pois todos esses as-

estudar a Palavra sem se pre-

pectos encontram-se abaliza-

ocupar necessariamente com

dos na Revelação Divina.

um tema específico. O estu-

essencialmente

bíblica,

O estudo diário e pessoal
da Bíblia tem a ver com a nossa identidade como adven-

do devocional é fundamental

tistas, com a nossa formação

Entendemos que o Estudo

para o crescimento espiritual

cristã e com o nosso fortaleci-

diário da Bíblia tem pelo me-

pessoal, também para o con-

mento espiritual.

nos dois aspectos essenciais:

forto, alento e uma experiên-

cia pessoal com Deus e Sua Palavra.

mais dificultado, e, através da Lição da Escola
Sabatina se torna mais fácil.

O estudo doutrinário da Bíblia tem a ver
com o estudo de temas específicos da teolo-

Visando oportunizar o acesso dos fiéis ao

gia bíblica adventista. É a busca do estudante

guia de estudos da Bíblia, a Lição da Escola

pelo posicionamento bíblico sobre um tema

Sabatina, foi criado o Projeto Maná. Um es-

ou doutrina. Esse estudo é essencial para o

forço da Igreja para promover o estudo diário

crescimento no conhecimento da Palavra de

da Palavra de Deus através da Lição da Esco-

Deus no que diz respeito a filosofia que dire-

la Sabatina. O grande objetivo é chegarmos a

ciona a prática diária do adventismo. O estu-

todos os membros da Igreja com a assinatura

do doutrinário da Bíblia auxilia no fortaleci-

da Lição da Escola Sabatina. Para alcançarmos

mento do fiel sobre as doutrinas adventistas,

esse sonho indicamos algumas ações práticas

na identidade do fiel com o adventismo e na

através dos PGs:

conscientização da origem, desenvolvimento
e missão adventistas.

1- Dia “D” de Assinaturas do PG

Nesse contexto entendemos que a Lição

Marcar uma data para que todos façam

da Escola Sabatina é fundamental para a faci-

sua assinatura da Lição da Escola Sabatina em

litação desses dois aspectos do estudo da Bí-

uma reunião do PG através do site projetoma-

blia. No aspecto devocional, embora o guia de

na.com

estudos seja doutrinário, porém o hábito de
estudo diário, independente do modo sempre

2 - Visitas Intencionais do Líder do PG

será intelectual e espiritualmente salutares.
Em suas visitas, o líder do PG deveria inNo aspecto doutrinário, porém encontra-

cluir a pergunta se aquela família já tem a as-

mos o maior benefício do estudo da Lição da

sinatura da Lição para todos e incentivar para

Escola Sabatina porque nesse guia de estudo

que tenham o mais rápido possível.

da Bíblia, estão reunidos os melhores autores
sobre os mais diferentes temas doutrinários

3 - Cofre Solidário no PG

adventistas. O acesso a esses temas e autores
por parte do fiel, de outra maneira, seria muito

Usar um cofre solidário para que cada
membro do PG possa auxiliar outras famílias
que não tenham condição de fazer assinaturas da Lição da Escola Sabatina.

4 - Placar de Acompanhamento das
Assinaturas do PG
Preparar um quadro que acompanhe a realização da assinatura da Lição da Escola Sabatina por cada membro do PG.

5 - Momento Maná no PG
A cada reunião do PG separar um momen-

to para que semanalmente cada membro do

ligações, o líder do PG deverá fazer incentivos

PG possa compartilhar uma lição rápida sobre

para que todos os membros do seu PG fizes-

o que aprendeu na Lição da Escola Sabatina.

sem a assinatura da Lição.

Isso incentivará também o estudo da Lição.

6 - Reconhecimento dos Assinantes

8 - Exemplo do Líder
O líder do PG deverá ser o primeiro a fa-

Em toda reunião do PG mencionar os

zer a sua assinatura, dando o exemplo, e assim

membros que fizeram a assinatura naquela

influenciando os demais membros. Nenhum

semana. Na Escola Sabatina chamar a frente

discurso fala mais alto que o exemplo

o PG que alcançou 100% dos membros com
assinatura da Lição.

7 - Incentivos Diários do Líder do PG
Diariamente, através das redes sociais ou
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