2016-079 DOCUMENTO – I SIMPÓSIO ESCOLA SABATINA
– APROVAR VOTADO registrar voto da UNB 2016-112, como
segue: VOTADO aprovar o documento “I Simpósio de Escola
Sabatina”, como
I SIMPÓSIO DE ESCOLA SABATINA
(DSA, 18 e 19 de maio de 2016)
CONSIDERANDO a origem do ministério da Escola Sabatina, pela
vontade divina;
CONSIDERANDO o papel histórico e relevante, a vocação bíblica,
a contribuição para a unidade e sua função no desenvolvimento
missiológico da Igreja;
CONSIDERANDO os grandes benefícios e aportes da Escola
Sabatina ao crescimento da Igreja;
CONSIDERANDO o papel fundamental da Escola Sabatina no
processo do discipulado, que conduz ao cumprimento da missão de
fazer discípulos através da Comunhão, Relacionamento e Missão;
Nós, participantes do simpósio, conscientes de que a Escola
Sabatina é o coração da Igreja, PROPOMOS:
O Discipulado na Escola Sabatina
1.

Estimular a presença e a participação ativa de todos os pastores
no programa da Escola Sabatina.

2.

Utilizar a Escola Sabatina como uma plataforma estratégica
para o discipulado.

3.

Fortalecer projetos de interação e pastoreio fora do horário
regular da Escola Sabatina.

4. Inscrever todos os membros da Igreja como alunos da Escola

Sabatina.
A Integração das Estruturas de Unidades de Ação e Pequenos
Grupos no Discipulado
1.

Integrar as Unidades de Ação e os Pequenos Grupos para
potencializar o desenvolvimento dos aspectos cognitivos,
relacionais e missionais.

2.

Realizar treinamentos unificados para simplificar o calendário
de atividades.

3.

Ter um processo permanente para formação de professores da
Escola Sabatina e líderes de Pequenos Grupos com foco no
discipulado.

4.

Manter o foco na missão da Igreja, tanto em projetos
missionários como em ações solidárias em ambas as estruturas.

O Envolvimento do Professor da Escola Sabatina no Discipulado
1.

Revitalizar a Classe de Professores, fortalecendo a capacitação
nas áreas bíblico-pedagógica, relacional e missionária.

2.

Formar professores de Escola Sabatina com perfil
discipulador, enfatizando o ensino, cuidado, visitação,
mobilização, preparação de novos líderes, dons espirituais e
conquista de almas.

3.

Preparar material auxiliar para o professor com foco no
discipulado.

