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Uma história extraordinária está a desenrolar-se por toda a Divisão Euro-Asiática,
onde o número de escolas da Igreja subiu
de 14, em 2012, para mais de 50, hoje.
“Há muitas razões que explicam por
que razão há tantas escolas a abrir tão rapidamente agora, mas uma das razões principais é o facto de este ser o tempo certo
e o lugar certo para Deus realizar os Seus
planos”, disse-me Mikhail Kaminsky, durante o seu mandato de 2015 a 2020 como
Presidente da Divisão Euro-Asiática.
A sua oferta do Décimo Terceiro Sábado
fará uma grande diferença para a Educação
Adventista, ao ajudar duas escolas a construir os seus próprios edifícios no Campus
da Universidade Adventista de Zaoksky, na
Rússia, e no Campus do Centro Adventista
Ucraniano de Educação Superior, uma Faculdade localizada nas imediações da capital da Ucrânia, Kiev. Atualmente, as escolas
primárias e as escolas secundárias estão a
usar espaços letivos da Universidade russa
e da Faculdade ucraniana.
A Igreja Adventista estabeleceu o primeiro Seminário Protestante na União
Soviética quando a Instituição, hoje conhecida como Universidade Adventista de
Zaoksky, abriu perto de Moscovo, em 1988.
Mas, comparando com outras partes do
mundo, as Escolas Adventistas tiveram um
começo lento no vasto território da Divisão
Euro-Asiática, em parte devido à influência
das sete décadas de governo soviético. Os
corajosos Adventistas que traduziram clandestinamente os escritos de Ellen G. White
para o russo omitiram, intencionalmente,
os seus conselhos para a abertura de escolas, com medo de provocar, desnecessariamente, as Autoridades.

Em resultado disso, foi apenas após
o colapso da União Soviética, em 1991,
que os membros da Igreja começaram
a ler conselhos de Ellen G. White, tais
como “Em todas as igrejas, e aonde quer
que haja um grupo de crentes, devem ser
estabelecidas escolas de Igreja: e nessas
escolas deve haver professores que tenham verdadeiro espírito missionário,
pois as crianças devem ser educadas para
se tornarem missionários” (The Southern
Review, 18 de julho de 1899). A primeira
escola primária foi aberta em 1990, em
Zaoksky.
A Divisão Euro-Asiática tem uma população de 330 milhões e 400 mil pessoas, incluindo 107 252 Adventistas em
13 países. Isto dá um ratio de um Adventista para 3080 pessoas.
Pode descarregar os PDFs do Boletim Missionário dos Jovens e dos Adultos em bit.ly/adultmission e do Boletim
Missionário das Crianças em bit.ly/childrenmission.
Se necessitarem do meu auxílio, contactem-me para o endereço mcchesneya@g.adventist.org.
Obrigado por encorajarem a vossa
igreja a ser uma igreja missionária!
Andrew McChesney
Editor de Mission

OPORTUNIDADES
A oferta do Décimo Terceiro Sábado deste trimestre ajudará a Divisão Euro-Asiática a:
– Construir um prédio de três andares
para abrigar uma cresce, uma escola primária e uma escola secundária no Campus do Centro Adventista Ucraniano de
Educação Superior em Bucha, na Ucrânia.
– Construir um prédio de dois andares para abrigar uma cresce, uma escola primária e uma escola secundária no
Campus da Universidade Adventista de
Zaoksky, na região de Tula, na Rússia.
PREZADOS MONITORES 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!

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 4 Sábados, contem apenas
a primeira parte da história.
– Nos 4 Sábados seguintes, recapitulem a
primeira parte e acrescentem a segunda
parte da história.
– Nos 5 últimos Sábados, resumam as duas
primeiras partes e acrescentem a terceira
parte da história.
PREPARE UM INCENTIVO ATRATIVO
PARA A OFERTA:
– Poderá desenhar e pintar uma igreja numa
caixa de sapatos, e abrir uma ranhura para
as crianças colocarem as suas ofertas.
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A KÁTIA E O VLADIMIR DA RÚSSIA
PARTE I

Esta é a Kátia.
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Este é o Vladimir.
A Kátia e o Vladimir são irmãos.
Eles moram muito longe de nós, num
país chamado Rússia.
Este é o pai da Kátia e do Vladimir.
O pai da Kátia e do Vladimir é muito trabalhador.
Ele constrói casas e prédios muito altos.
Estas são as suas ferramentas.
Esta é a mãe da Kátia e do Vladimir.
A mãe da Kátia e do Vladimir é professora.
Ela trabalha numa escola Adventista
muito grande, mas também ensina os seus
filhos em casa.
A Kátia e o Vladimir gostam de cantar.
Eles participam sempre nas reuniões da igreja.
Quando o Vladimir termina as suas tarefas da escola, ele pega na sua BALALAIKA
(que é um instrumento musical típico da
Rússia) e ensaia os hinos que aprende na Escola Sabatina.
O pai também toca balalaika.
A mãe e a Kátia cantam.
Eles são uma família muito unida e gostam de ajudar as outras pessoas a conhecerem Jesus.
Mas há um problema! A escola onde a
mãe da Kátia e do Vladimir trabalha precisa
de um edifício novo, para que mais crianças possam frequentá-la, e, assim, conheçam Jesus.
Com as nossas ofertas, nós poderemos
ajudá-los a construir uma escola bem grande e bonita!

PARTE II
Esta é a Kátia.
Este é o Vladimir.
A Kátia e o Vladimir são irmãos.
Eles moram muito longe de nós, num
país chamado Rússia.
Querem saber o que a Kátia e o Vladimir gostam de comer?
A mãe da Kátia e do Vladimir é uma
ótima cozinheira.
Ela faz “Blinis” deliciosos (umas panquecas pequenas, que se comem com natas azedas).
A Kátia gosta de alperces, ameixas e
amoras-silvestres...
Ela ajuda a mãe a preparar doces e
conservas para o ano inteiro.
Já o Vladimir gosta de comer a tarte de
cogumelos, que a mãe serve com uma sopa
típica da Rússia, chamada “Borscht”. Esta
sopa tem uma cor avermelhada, pois é feita
à base de batata, beterraba, cebola e couves.
Para o Sábado, a mãe da Kátia e do
Vladimir prepara um assado especial de
legumes com queijo fresco, que serve
com uma boa salada de folhas verdes e
batatas cozidas.
A família da Kátia e do Vladimir
contam às outras pessoas que Jesus fez
as frutas e os vegetais porque nos ama
e quer que tenhamos saúde. Eles convidam os amigos, os vizinhos e os familiares para irem à igreja.
Na escola Adventista, a mãe da Kátia
e do Vladimir ensina as crianças acerca do
amor de Jesus por nós. Mas a escola está
a usar salas da Universidade Adventista,
porque não tem um edifício próprio.
Vamos ajudá-los, com as nossas ofertas, este trimestre, a terem dinheiro suficiente para construir uma escola grande
e bonita?

PARTE III

Esta é a Kátia.

Este é o Vladimir.
A Kátia e o Vladimir são irmãos.
Eles moram muito longe de nós, num
país chamado Rússia.
O inverno na Rússia é muito longo e
faz frio durante quase o ano todo.
A Kátia e o Vladimir vão à escola mesmo quando está a nevar.
Eles já estão acostumados com o frio.
As suas roupas são muito quentinhas.
O Vladimir veste o seu gorro de lã e põe
as luvas grossas, para proteger-se do frio.
Depois, calça as botas altas e veste o casaco
para ir brincar com os amigos na neve.
O Vladimir e os amigos gostam de patinar no gelo e de esquiar na neve.
Quando chega a altura do calor, a Kátia vai para o campo apanhar amoras e bagas-silvestres.
A Kátia volta com a cesta cheia de frutinhas boas, para a mãe e a avó fazerem
doces, geleias e conservas para o inverno.
A Kátia gosta de brincar às bonecas
com as Matrioskas (bonecas típicas da
Rússia).
Há muitos meninos e meninas na
Rússia que não conhecem Jesus e nem sabem que Ele vai voltar em breve para nos
levar para o Céu.
Na escola Adventista ensina-se sobre
Jesus, mas a escola precisa de um edifício
novo.
As nossas ofertas vão ajudar a construir
uma escola Adventista bem grande e bonita, onde as crianças irão aprender a matéria
escolar mas também a amar Jesus.
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