Lisboa, 7 de outubro de 2014

Assunto: Manuais de Bíblia / EMRA
Manual 2º Ano do EB - NOVIDADE

Prezados Pastores e Secretários de Educação,

É com grande alegria e entusiasmo que vos escrevemos, na certeza de que Deus tem
assegurado as Suas maiores bênções ao vosso ministério.
Certamente que se recordarão que, precisamente há um ano atrás, o Departamento de
Educação lançou uma ferramenta relacionada com a Instrução Religiosa, os novos Manuais de
Bíblia / Educação Moral e Religiosa Adventista. Desde outubro de 2013 que estão disponíveis
os manuais do pré-escolar (3, 4 e 5 anos) e do 1º Ano do EB. A grande novidade neste
momento é mesmo o manual do 2º Ano do EB, o qual se encontra disponível para aquisição.
Nunca é demais lembrar que a Instrução Religiosa é uma área de atuação primordial do
Departamento de Educação. Mas essa Instrução Religiosa não é no entanto exclusiva deste
Departamento ou Ministério da nossa Igreja. Outros Ministérios, como o Departamento de
Jovens, através dos seus clubes de DESBRAVADORES, ou os próprios Ministérios da Criança e
Escola Sabatina Infantil partilham desta mesma preocupação e possuem os seus excelentes
programas há muito enraizados e reconhecidos como de grande utilidade pedagógica. Não
querendo sobrepor-se a qualquer um destes Ministérios, mas unicamente reforçar e
consolidar a Instrução Religiosa dos mais novos, o Departamento de Educação disponibiliza,
desde já, os Manuais de Bíblia ou de Educação Moral e Religiosa Adventista para serem
usados nos lares, nas Igrejas e nas Escolas Adventistas. Estes manuais, sete no total,
destinados às crianças dos 3 aos 11 anos de idade, foram elaborados pelo Departamento de
Educação da Conferência Geral e pela Universidade de Montemorelos, no México. Seguem um
currículo único e extremamente bem elaborado. São já usados em centenas de Escolas
Adventistas, inclusive, desde setembro de 2013, também nas Escolas Adventista de Portugal. O
que pretendemos é continuar a fazer chegar esta ferramenta aos lares e às Igrejas, para serem
explorados em família ou em grupos de estudo mais alargados e a funcionar na Igreja.

Deixamos então algumas sugestões de estratégias de utilização dos Manuais de Bíblia/EMRA:




No lar:
o Culto familiar – exploração dos conteúdos, exercícios e propostas de
atividades de cada ficha, no serão de sexta-feira ou em outro momento do
Culto Familiar;
Na Igreja:
o Aulas de Instrução Religiosa (EMRA) promovidas pelo Secretário de
Educação/Pastor ou Ancião, com uma periodicidade semanal, quinzenal ou
mensal, aos Sábados à tarde, a definir entre os intervenientes;
o Ferramenta a usar no programa dos Rebentos e Tições da Juventude
Adventista (momento da história bíblica e da expressão artística);
o Aulas de Educação Moral e Religiosa Adventista nas Escolas Públicas acordadas
entre o Pastor e os Conselhos Diretivos dos Estabelecimentos.

De seguida apresentamos o material disponível:








Manual do Pré-Escolar (3,4 e 5 anos)
o Encadernado com 466 páginas coloridas
 Valor: 50,00 € (inclui portes de envio)
 Manual enviado por CTT
o Suporte PDF
 Valor: 5,00 €
 Manual enviado por e-mail
Manual do 1º Ano
o Manual do Aluno / Caderno de Atividades encadernado com 140 páginas
 Valor: 12,00 € (inclui portes de envio)
 Manual enviado por CTT
o Manual do Professor – em Castelhano e em suporte PDF
 Valor: Oferta na aquisição do Manual do Aluno / Caderno de
Atividades
 Manual enviado por e-mail
Manual do 2º Ano – NOVIDADE
o Manual do Aluno / Caderno de Atividades encadernado com 174 páginas
 Valor: 13,00 € (inclui portes de envio)
 Manual enviado por CTT
o Manual do Professor – em Castelhano e em suporte PDF
 Valor: Oferta na aquisição do Manual do Aluno / Caderno de
Atividades
 Manual enviado por e-mail
Manuais do 3º, 4º, 5º e 6º Anos
o Em fase de tradução e diagramação
o Lançamento dos Manuais de acordo com as possibilidades financeiras da
UPASD e as ofertas generosas de “Mecenas” que têm apoiado o projeto, aos
quais o Departamento de Educação agradece.

Por fim, deixamos mais algumas informações sobre a forma de aquisição deste material:



Encomenda dos Manuais através do e-mail: educacao@adventistas.org.pt ;
Pagamento dos manuais diretamente à UPASD.

Disponibilizando este material, graças ao apoio da Divisão Inter-Europeia, que adquiriu os
Direitos de Autor dos Manuais e os cedeu às Uniões, o Departamento de Educação diversifica
assim o leque de ofertas no campo da Instrução Religiosa e proporciona novas ferramentas
para que o Lar e a Igreja continuem a ser a “escola” de referência e de sucesso.
Esta é sem dúvida uma boa oportunidade para oferecer aos mais pequenos, às famílias e
Igrejas, momentos de aprendizagem, de partilha e de compromisso!
Solicitamos que partilhem esta informação com os membros das vossas Igrejas e que aceitem
o desafio de conhecerem, envolverem-se e experimentarem este projeto educativo.
O nosso agradecimento pelo vosso envolvimento e pela resposta positiva que certamente
darão a estas nossas propostas.
Que Deus continue a dirigir o trabalho de cada um de nós e que juntos, em parceria e em
cooperação, continuemos a educar as nossas crianças e jovens para o Lar Eterno.

Saudações Cristãs,
Tiago Alves
Diretor do Departamento de Educação da UPASD

