Boletim
Missionário

DIVISÃO TRANS-EUROPEIA

1º Trimestre de 2017

Prezados Moderadores,
Este Trimestre debruça-se sobre a Divisão Trans-europeia (TED), que inclui a Albânia, a Bósnia
e Herzegovina, a Croácia, a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a Grécia, a Gronelândia, a Hungria, a
Islândia, a Irlanda, a Letónia, a Lituânia, Montenegro, os Países Baixos, a Noruega, a Polónia, a Sérvia, a
Eslovénia, a Suécia, a Macedónia, o Reino Unido, o Sul do Chipre e as Ilhas de Aland.
Esta Divisão serve de lar a 204,8 milhões de pessoas. O total de membros Adventistas do Sétimo Dia
na Divisão Trans-Europeia é de 85,289, um ratio de 1 Adventista para cada 2,401 habitantes.
Apesar de os países europeus serem por vezes considerados muito seculares, iremos verificar ao
longo das histórias deste Trimestre exemplos fantásticos de como Deus está a trabalhar com as
pessoas mesmo em cenários demasiadamente seculares para as conduzir a Ele e para a Sua Igreja.
Para ajudar a fazer face aos desafios que se impõem ao alcance das pessoas nesta Divisão do
mundo, a Oferta do Décimo Terceiro Sábado deste Trimestre auxiliará na construção de uma muito
necessária igreja Adventista em Dublin, na Irlanda; de um Centro Internacional Evangelístico Jovem,
em Oslo, na Noruega; de um estúdio de Televisão para o Hope Channel na Polónia; e de um dormitório
masculino na Escola Adventista Marusevec na Croácia, onde a maioria dos alunos é oriunda de lares
não-Adventistas.
Uma última nota: este será o último Boletim Missionário em que participo como editora. A partir
deste momento estarei ao serviço de um outro Departamento na Conferência Geral. No entanto,
a Missão será sempre uma parte de mim e é meu desejo promovê-la mediante novos meios. A
propósito, sei que ficarão fascinados com o novo editor de Mission à medida que lerem mais histórias
impressionantes e inspiradoras que nos chegam de todo o mundo!
Obrigada, mais uma vez, pela vossa dedicação à Missão e por ajudarem os membros das vossas
Unidades da Escola Sabatina a ligarem-se com os seus irmãos espirituais em todo o mundo, e por os
encorajarem a participar na Missão da Igreja através das ofertas.
Desejo-vos as mais ricas bênçãos de Deus!
Gina Whalen
Projetos
A Oferta do Décimo Quarto Sábado deste trimestre irá ajudar a financiar:
3 Construção de uma nova igreja Adventista do Sétimo Dia em Dublin, na Irlanda.
3 Construção de um dormitório masculino na Escola Adventista Marusevec na Croácia.
3 Restauração de um Centro Internacional Evangelístico Jovem, em Oslo, na Noruega.
3 Construção de um estúdio de Televisão para o Hope Channel em Varsóvia, na Polónia.

Prezados Moderadores da Classe Infantil do Rol do Berço,
Contem as histórias de forma dinâmica e cativante.
Lembrem-se: Para ilustrar as histórias, muitas gravuras confundem as crianças desta idade. Utilizem
poucas coisas de cada vez. Poderá ser com feltro, com fotografias, ou com objetos. Logo a seguir,
façam a recolha da Oferta. Não deixem para depois. As crianças pequenas foram motivadas a dar
e não sabem esperar por outro momento no programa. Conversem com os pais. Incentivem-nos a
planearem a Oferta em casa, juntamente com a criança, se ela tiver idade para compreender. Este é
um hábito que deve ser formado desde tenra idade, para estimular na criança o gosto de ajudar o
próximo e a ser generosa para com Deus e a Sua Obra. Muitos adultos, hoje, não dão ofertas, porque
não foram ensinados a fazê-lo quando pequenos. Dar ofertas é um ato de adoração tão importante
como cantar e orar!
Para esta história, providenciem um boneco e uma boneca para representar o Erik e a Anne. Vistam-

-lhes roupinhas, finjam que lhes estão a dar de comer, etc.. Envolvam as crianças da Classe na história,
permitindo que elas ajudem a vestir os bonecos, a dar de comer, a brincar, etc.. Sejam criativos!
Esta história está dividida em três partes, uma para cada mês do trimestre. As crianças do Rol do
Berço gostam da repetição. Aproveitem estas sugestões e desenvolvam a vossa própria versão da
história missionária. Se preferirem, mudem o nome do(s) personagem(ns) e as várias situações da
história, conforme o material que tiverem à disposição.
Como contar esta história:
* Nos primeiros 5 Sábados, contem apenas a primeira parte da história.
* Nos 4 Sábados seguintes, recapitulem a primeira parte e acrescentem a segunda parte da história.
* Nos 4 últimos Sábados, resumam as duas primeiras partes e acrescentem a terceira parte da
história.

O Erik e a Anne, da Polónia
Parte I
Este é o Erik e esta é a Anne.
A família do Erik e da Anne mora na Polónia, um país onde o inverno é muito frio.
A avó do Erik e da Anne usa duas longas agulhas de tricô para fazer casaquinhos, gorros e luvas
para os seus netinhos.
Quando o frio chega, a mamã coloca um gorro na cabeça do Erik, e veste-lhe uma roupa bem
quentinha.
A Anne também tem um casaco muito bonito e um chapeuzinho de lã.
A avó também tricota meias de lã para eles terem os pés sempre bem aquecidos.
O Erik e a Anne gostam muito de brincar na neve. Eles fazem bonecos de neve com a ajuda do papá
e da mamã.
Lá, na Polónia, o vento sopra forte e gelado. Mas, mesmo assim, as crianças gostam de sair à rua
e de passear. Para isso, vestem os seus casacos de penas, calçam as suas botas revestidas com
pelinho, põem os gorros de lã na cabeça e tapam-na com o capuz dos casacos!
E vocês? Também gostam de passear? Mesmo quando o vento é muito frio e sopra com força?
Mas… sabem? A família do Erik e da Anne não vão à igreja ao Sábado.
Eles não sabem o que é uma Escola Sabatina.
Eles não sabem cantar os lindos hinos que vocês cantam.
E também não sabem fazer oração a Jesus.
Por isso, a nossa oferta vai ajudar a construir um novo estúdio de televisão em Varsóvia, lá na
Polónia. Assim, eles podem ouvir as histórias de Jesus e da Bíblia.
Depois, quando conhecerem Jesus, vão ser muito mais felizes!
Parte II
Quem é este menino? Sim, é o Erik!
E esta menina? Como se chama? Muito bem! É a Anne.
O Erik e a Anne gostam muito da sopinha que a mamã faz. E vocês? Também gostam?
Eles também gostam de comer a papinha de banana amassada com iogurte. Humm! É uma delícia!
A mamã cozinha muito bem!
O Erik e a Anne também gostam muito de maçã e de bagas. Sabem o que são bagas?
As bagas são umas frutas pequeninas e redondas, que crescem em arbustos no campo. Elas podem
ser vermelhas, azuis ou roxas. Parecem-se com os bagos da uva ou as ameixas pequenas.
O Erik e a Anne vão ao infantário todos os dias, assim como a maioria de vocês.
Eles têm lá muitos amiguinhos.
Mas esses amiguinhos também não conhecem Jesus. Não vão à igreja ao Sábado e nem sabem
cantar os lindos cânticos que aprendemos aqui na Escola Sabatina.
Vamos dar a nossa ofertinha para os ajudar a aprenderem sobre Jesus.
Parte III
Quando chega o tempo do calor, o Erik e a Anne vestem roupas leves e frescas.
Vejam… assim!
O Erik e a Anne moram numa casa com um grande jardim, onde podem brincar à vontade, jogar à
bola, correr atrás das borboletas, ver os passarinhos…
O Erik e a Anne, às vezes, ajudam a mamã e o papá a cuidarem das flores e das outras plantas do
jardim.

Há alguns dias, o Erik e a Anne tiveram uma surpresa muito agradável.
Sabem o que foi?
Eles viram um esquilo, ali bem pertinho da sua casa.
A Bíblia diz que, lá no Céu, nós vamos poder brincar com os esquilos e com muitos outros animais.
Porque, lá, eles serão bem mansinhos, e não vamos ter medo deles, nem eles vão ter medo de nós,
pois ninguém lhes fará mal.
Vocês querem ir para o Céu? Eu também quero!
O Erik e a Anne ainda não sabem que Jesus irá voltar em breve e nos vai levar para o Céu com Ele.
Eles precisam de aprender sobre Jesus e as coisas boas que teremos lá no Céu.
Vamos, então, dar a nossa oferta agora, para ajudarmos a construir um estúdio de televisão em
Varsóvia, na Polónia. Neste estúdio irão produzir-se programas onde as crianças, e os adultos
também, irão ficar a conhecer Jesus!
O Erik e a Anne precisam de aprender a amar Jesus, para serem ainda mais felizes!

