MINISTÉRIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA LIDERES E PROFESSORES DO MCA

“Quando Jesus disse aos discípulos que não impedisse as crianças de ir ter com Ele,
falava a todos os Seus seguidores em todos os tempos – aos oficiais da igreja, aos
ministros, auxiliares e todos os cristãos. Jesus está atraindo as crianças, e ordenanos: ‘Deixai vir a Mim os pequeninos’ (Luc. 18:16), como se quisesse dizer: Eles virão,
se os não impedirdes” – O Desejado de Todas as Nações, p. 517.

ORIENTAÇÕES PARA LIDERES E PROFESSORES DO MCA
Querido (a) amigo (a) líder/professor (a) do MCA, sinto alegria em saber que você se dispôs a
trabalhar com as crianças/adolescentes. Saiba que o presente e o futuro da igreja estão em suas
mãos e que Deus o capacitará para toda a boa obra dentro desses ministérios. Estamos em
oração por você, por sua igreja e pelas lindas crianças e adolescentes que são enviados por Deus
para serem ensinados, a como desenvolver um relacionamento com Ele (Pv. 22:6).
É importante entendermos que o objetivo do ministério é desenvolver a fé das crianças e
adolescentes. Enquanto a escola sabatina provê educação religiosa uma vez por semana, o MCA
vê as crianças e adolescentes como um todo e busca prover múltiplas atividades para conduzilos a Jesus e fazer deles discípulos em sua jornada diária com Ele.
Portanto, este guia se destina a ser um veículo de orientação das atividades e projetos que
realizaremos durante o ano de 2019, com o objetivo de desenvolver a espiritualidade nas
crianças e adolescentes, porém, você é livre para inovar e realizar, cada item, segunda a
realidade da sua igreja.

ATIBUIÇÕES DO COORDENADOR/ DIRETORA MC
1. Planejar e realizar o calendário de atividades do MC.
2. Desenvolver uma rede de discipulado com as professoras.
 Proporcionar o envolvimento das professoras nas classes por meio de
valorização do voluntariado e da amizade.
 Estimular o crescimento espiritual das professoras e o preparo para
ministração nas classes da Escola Sabatina.
3. Zelar pelo cuidado e respeito das crianças.
 Visitação das famílias com crianças nas classes da escola sabatina.
4. Fazer com que o Currículo Elo da Graça aconteça na igreja.
5. Ficar atenta ao calendário e atividades do MC.
6. Realizar os projetos propostos pelo campo.
7. Enviar relatórios para associação das atividades do MC.
8. Proporcionar momentos de interação e orientação com os pais do MC.
9. Apresentar para igreja o trabalho realizado dentro do departamento no 13° sábado.
10. Capacitar, acompanhar e reconhecer as professoras e professores.
ATIBUIÇÕES DOS (AS) PROFESSORES (AS) DO MCA
1.
2.
3.
4.
5.

Acolher com amor, ensinar com propósito e se preparar com alegria.
Discipular seus alunos.
Tornar o ambiente da classe agradável para aprendizagem.
Preparar incentivos para a presença, ofertas e o estudo da lição.
Incentivar as crianças através da carta missionária a serem fieis.

6. Recapitular a história bíblica (lição da escola sabatina) utilizando estratégias para
reforçar o aprendizado.
7. Fazer uma celebração, no mínimo uma vez por semestre, dos aniversariantes.
8. Visitar todos os alunos da classe.
9. Auxiliar a coordenadora no 13° Sábado.

ÊNFASES E ATIVIDADES DO MCA
1. ELO DA GRAÇA / CLASSES DA ESCOLA SABATINA
A classe da escola sabatina é conduzida por um planejamento sistemático chamado “ELO DA
GRAÇA”. Este planejamento é referente ao currículo de histórias bíblicas e ênfases a serem
ensinadas para as crianças. Por este motivo, é de extrema importância que você, professor (a),
acompanhe e estude as atividades por meio do manual da Escola Sabatina.
É fundamental que todas as instruções do manual sejam seguidas, lá você encontrará o
programa a ser trabalhado nas classes, sugestão de ilustrações para a lição, orientações
pedagógicas para o professor e dicas fundamentais para o perfeito desenvolvimento das
atividades do sábado pela manhã. Toda igreja que possui a classe das crianças e dos
adolescentes deve ter esse material, ele pode ser solicitado via pastor ou via associação.
A cada sábado no momento da lição a Bíblia deve ser o nosso maior guia, crianças e adolescentes
devem manuseá-la e aprender a tirar dela o alimento espiritual necessário para a vida. Segue
algumas atividades que estão relacionadas as classes da escola sabatina (menores) e ao currículo
Elo da Graça:
 TRIMESTRAL – OFICINAS PEDAGÓGICAS
CAPACITAÇÃO DE LIDERES E PROFESSORAS - Toda trimestral deve ser um momento de
aperfeiçoamento pedagógico. Para o ano de 2019, teremos uma trimestral presencial que será
apresentado todos os projetos do ano e três trimestrais online que deverá acontecer em polos
no distrito com todas as professoras. Depois da transmissão online realizada pela ANPa os
professores devem fazer o planejamento distrital e adaptações das atividades / projetos para o
distrito.
 13° SÁBADO
CELEBRAÇÃO - O programa de 13° deve ser um programa de apresentação das atividades
realizadas durante o trimestre para pais / igreja e um momento de celebração dos desafios e
objetivos alcançados pelas crianças.
 FORMATURAS – PROGRESSÃO DE CLASSES
RECONHECIMENTO - As formaturas são importantes pois valorizam toda jornada da criança na
classe da Escola Sabatina. Elas devem acontecer no final do ciclo de cada criança nas unidades
de ação, nesse dia a família recebe um certificado de conclusão e a professora atual apresenta
a criança a futura professora que a recebe com grande alegria.
2. DISCIPULADO DAS NOVAS GERAÇÕES – QS1

O discipulado das novas gerações só será efetivo se a família estiver envolvida e empenhada no
propósito de discipular filhos, netos, sobrinhos, etc. O estudo diário da lição da Escola Sabatina
para crianças depende 100% do envolvimento dos pais nesse processo.
Por este motivo o departamento do MCA da igreja local deve trabalhar em parceria com o
MINISTERIO DE LAR E FAMÍLIA E MINISTÉRIO DA MULHER para criar uma rede de
mentoreamento de pais.
Dentro desse processo segue algumas atividades que serão incentivadas para que os pais
conduzam o processo de discipulado com seus filhos.
 ENCONTRO DE PAIS – DNG/QS1
Com o objetivo de instruir e motivar os pais a serem bons exemplos para os filhos, os encontros
devem acontecer sistematicamente e as lições para estes encontros serão disponibilizados
através do pastor ou pelo site discipulador QS1.
 DIZÍMOS E OFERTAS – FIDELIDADE INFANTIL
Todos devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos recebidas e esta atividade tem o propósito de
estimular os pais a incentivarem seus filhos a serem, desde pequenos, fieis mordomos da casa
de Deus. Nossa estratégia é que mensalmente os pais deem um valor para a criança e a ensine
a tirar o dízimo e a oferta e entregar na casa do tesouro.
A jornada espiritual Guardiões do Tesouro auxiliará a família nesse processo, por este motivo,
estimule os pais a realizarem com os filhos.
 CULTO FAMILIAR - REPARANDO BRECHA
O culto familiar é um momento que aproxima o coração dos pais do coração dos filhos e nesse
momento laços de amor e amizade são fortificados. Promova esse momento especial.
 QUARTA EM FAMÍLIA
A realização de um culto de quarta-feira no mês ou até no bimestre realizado pelas crianças e
suas famílias ajudará a desenvolver características de liderança, reverência, gosto por estar na
igreja e a alegria de adorar a Deus.
 PEQUENOS GRUPOS INFANTIS / ADOLESCENTES
Com o objetivo de estreitar laços de amizades e atrair crianças para o estudo da bíblia os
pequenos grupos são indispensáveis para o sucesso do MCA. Será nesse momento especial que
as crianças e adolescentes criarão laços de amizades profundas dentro da igreja.
 DISCIPULADOR TEEN – “VEM COMIGO” (DNG)
Para os juvenis da igreja esse será um treinamento online que acontecerá pela plataforma do
site discipulador QS1. Os juvenis e adolescentes devem se concentrar em polos para participar
do treinamento.
 ESCOLA CRISTÃ DE FÉRIAS
 CLASSE BÍBLICAS / CICLO DE DISCIPULADO TEEN

Todos os juvenis e adolescentes matriculados na classe da Escola Sabatina devem participar das
classes bíblicas. A associação disponibilizará os estudos para este momento. Lembre-se que
estamos lidando com as novas gerações e por este motivo o estudo deve ser preparado de forma
dinâmica, criativa e atraente.
Temos também as lições do ciclo de discipulado para juvenis e adolescentes, é só retirar no
departamento da Escola Sabatina ANPa.

ORIENTAÇÕES PARA O MCA – MANUAL DA IGREJA
O ministério da criança e do adolescente desenvolve a fé em crianças e em adolescentes desde
o nascimento até os 16 anos, guiando – os para a comunhão com a igreja.... Coopera com a
Escola Sabatina e outros departamentos em prover educação religiosa para as crianças e cumpre
sua missão mediante o desenvolvimento de uma variedade de ministérios com ênfase na graça
divina, inclusivos, voltados para o serviço, formadores de líderes, de proteção e evangelísticos.
MANUAL DA IGREJA p. 89,90.
Todas as pessoas envolvidas no trabalho com crianças devem estar em harmonia com a igreja
e com as normas e exigências legais. Devem ser observados os seguintes itens:
a. Dois Adultos - Ter dois adultos presentes nas salas de aula ou nas atividades com
crianças.
b. Porta Aberta – Desencorajar o contato privativo um a um e incentivar uma política de
portas-abertas em todas as situações. Quando não for possível ter a porta aberta, devese posicionar um outro adulto à porta.
c. Seleção de voluntários - Fazer com que todos os voluntários preencham um formulário
de informações de voluntário, verificar suas referências e, ..., se for notado qualquer
situação comprometedora fazer uma verificação de antecedentes policiais.
d. Período de seis meses – Exigir um período de espera de seis meses para os novos
batizados ou membros transferidos que tenham demostrado disposição para trabalhar
com as crianças.
e. Preparo – Proporcionar formação regular de professores e voluntários para ajudá-los a
entender e proteger as crianças e como alimentar sua fé. MANUAL DA IGREJA P. 180
Recursos adicionais no site: www.adventisttrisk.org

