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PREZADO LÍDER DA ESCOLA SABATINA,
Este Trimestre destacamos a Divisão Sul 
do Pacífico, que supervisiona o trabalho da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia na Samoa 
Americana, na Austrália, nas Ilhas Cook, 
nas Ilhas Fiji, na Polinésia Francesa, em 
Kiribati, em Nauru, na Nova Caledónia, na 
Nova Zelândia, em Niue, na Papua-Nova 
Guiné, em Pitcairn, em Samoa, nas Ilhas 
Salomão, em Toquelau, em Tonga, em Tu-
valu, em Vanuatu e nas Ilhas Wallis e Fu-
tuna. Deus está a fazer coisas incríveis nes-
ta região de 40,5 milhões de pessoas com 
518 016 Adventistas, ou uma proporção de 
um Adventista para cada 70 pessoas, um 
aumento na proporção, que era de um Ad-
ventista para cada 78 pessoas há três anos.

A Divisão Sul do Pacífico tem dois pro-
jetos do Décimo Terceiro Sábado/Décimo 
Quarto Sábado neste Trimestre. Um dos 
projetos é estabelecer a TV Hope Channel e 
a Rádio FM Hope na Papua-Nova Guiné. O 
outro projeto está sob os auspícios da Divi-
são e visa produzir a série King’s Kids Dis-
cipleship [Discipulando os Filhos do Rei], 
cinco temporadas infantis com treze episó-
dios cada para transmissão e veiculação em 
plataformas digitais em todo o mundo. As 
séries têm como base temas e histórias de 
Ellen G. White dos livros Aos Pés de Cristo, 
Vida de Jesus, O Desejado de Todas as Na-
ções, Parábolas de Jesus, Patriarcas e Profe-
tas, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito.

Lembro que a última vez que a Divisão 
recebeu uma oferta do Décimo Terceiro Sá-
bado foi no terceiro Trimestre de 2019, e 
esses fundos ajudaram três projetos: “Save 
10 000 Toes” [Salvar 10 000 Dedos do Pé], 
uma campanha para fornecer treino em 
saúde para evitar a amputação dos dedos 
dos pés de pessoas com diabetes; o esta-
belecimento da Televisão e da Rádio Hope 

Channel em Tonga; e a produção da sé-
rie Daniel’s Children [As Crianças de Da-
niel], cinco séries animadas, com treze 
episódios cada, para crianças dos oito 
aos 12 anos, que acompanha as aventu-
ras de Daniel e dos seus três amigos, na 
Austrália.

A Divisão Sul do Pacífico fez do Hope 
Channel uma prioridade, como eviden-
ciado pelos projetos do Hope Channel em 
Tonga em 2019 e na Papua-Nova Guiné 
este ano. Notavelmente, parte da oferta 
do Décimo Terceiro Sábado da Divisão 
foi para o Hope Channel na Nova Ze-
lândia, e o impacto desse projeto está a 
espalhar-se pela Nova Zelândia e por ou-
tras partes do mundo ainda hoje, como 
evidenciado por várias histórias neste 
Boletim Missionário.

Baixe um PDF de factos e ativida-
des da Divisão Sul do Pacífico em bit.ly/
spd-2022. Siga-nos em facebook.com/
missionquarterlies. Os vídeos do Mis-
sion Spotlight estão disponíveis em bit.
ly/missionspotlight.

Obrigado por encorajar outros a se-
rem missionários!

Andrew McChesney
Editor de Mission

OPORTUNIDADES
A oferta do Décimo Terceiro Sábado/Dé-
cimo Quarto Sábado deste Trimestre aju-
dará a Divisão Sul do Pacífico a:

– Estabelecer a TV Hope Channel e a Rá-
dio FM Hope, na Papua-Nova Guiné.
– Produzir a série King’s Kids Discipleship, 
cinco séries infantis com treze episódios 
cada, baseadas na série “Conflito dos Sé-
culos”, na Divisão Sul do Pacífico.
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PREZADOS MONITORES DA CLASSE 
INFANTIL DO ROL DO BERÇO,

Contem as histórias de forma dinâ-
mica e cativante. 

Lembrem-se: Para ilustrar as his-
tórias, 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 peque-
nas 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, juntamen-
te com a criança, se ela tiver idade para 
compreender. Este é um hábito que deve 
ser formado desde tenra idade, para es-
timular 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, mu-
dem 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 cinco Sábados, con-

tem apenas a primeira parte da história.
* Nos quatro Sábados seguintes, 

recapitulem a primeira parte e acrescen-
tem a segunda parte da história.

* Nos cinco últimos Sábados, resu-

mam as duas primeiras partes e acrescen-
tem a terceira parte da história.

Nota: Providencie duas bonecas iguais 
para serem as gémeas e outros objetos ne-
cessários para ilustrar a história. Se preferir, 
pode ilustrar a história com gravuras de fel-
tro do seu arquivo já existente, ou desenhar 
e pintar outras figuras.

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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AS GÉMEAS AUSTRALIANAS

PARTE I
Esta é a Gina (mostre uma boneca). E 

esta é a sua irmã, a Dina (mostre a outra 
boneca). Elas são gémeas.

A Gina e a Dina moram com o papá 
e com a mamã numa casa bem pequena. 
(Mostre a figura de uma casa.)

A Gina e a Dina vivem num país muito, 
muito longe das nossas casas. Nós mora-
mos em Portugal e elas moram na Austrá-
lia.

Lá na Austrália, a Gina e a Dina gos-
tam de ir à praia. Vocês também gostam? 
(Estenda uma toalha de praia, no chão, onde 
pode pôr as duas bonecas sentadas.)

Lá faz muito calor. O sol é muito forte, 
por isso a mamã preocupa-se em pôr-lhes 
na cabeça o chapéu. (Ponha um chapéu em 
cada boneca.)

Depois, a mamã passa um creme espe-
cial na Gina e na Dina, para a pele não ficar 
queimada com o sol. (Passe um creme nos 
braços das bonecas.)

A Gina e a Dina gostam de brincar na 
água do mar e na areia com o seu baldinho 
e com a pazinha. (Ponha em frente das bone-
cas dois baldinhos e duas pazinhas, etc..)

Jesus ama muito estas duas irmãs.
O papá, a mamã, a Gina e a Dina são 

muito felizes, pois amam Jesus.
Eles cantam: “Se na família está Jesus, é 

feliz o lar!” (Cante este hino com as crianças 
e bata palmas. Depois com a letra: “Se com 
a Gina está Jesus…” e “Se com a Dina está 
Jesus…”, etc..)

Ao lado da casa das gémeas cresce uma 
árvore chamada “Árvore-Garrafa”. (Colo-
que a figura da árvore ao lado da casa.)

Vocês sabem porque é que esta árvore 
tem este nome? Vejam como o tronco tem a 

forma exata de uma garrafa. Na verdade, 
parece-se com uma enorme garrafa, não 
acham?! 

Quando chove muito, a Árvore-Gar-
rafa acumula muita água no seu interior.

Muitas crianças que vivem perto da 
casa da Gina e da Dina não sabem que 
Jesus as ama. Elas não sabem cantar hi-
nos sobre Jesus.

Alguém precisa de lhes dizer: “Jesus 
ama todas as crianças da Austrália.”

Quando nós trazemos a nossa ofer-
ta à Escola Sabatina, estamos a ajudar 
para que alguém vá de avião (mostre um 
avião) até à Austrália, para contar a to-
das as crianças, e aos papás e às mamãs 
destes meninos, que Jesus ama cada um 
deles!

(Oferta)

PARTE II
Quem é esta menina? Sim, é a Gina. 
E quem é esta menina? Sim, é a Dina.
(Mostre a figura das meninas.)
Aqui estão a mamã e o papá da Gina 

e da Dina. (Mostre a figura dos pais.)
Aqui está a sua casa. (Mostre a figura 

da casa.)
Na grande Árvore-Garrafa que cresce 

ao lado da casa da Gina e da Dina mora 
um pássaro muito bonito, que vive mui-
to feliz. Jesus fez esta ave. (Mostre a figu-
ra da Ave-Lira.) É a Ave-Lira.

A Ave-Lira tem longas penas na sua 
cauda muito colorida. Quando ela abre a 
sua elegante plumagem, começa a cantar 
e a dançar no ritmo da melodia.

Jesus também deu à Gina e à Dina 
uma linda voz para cantar muitos hi-
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nos diferentes. Vamos cantar com elas? 
(Cante com as crianças um cântico de lou-
vor que conheçam bem.)

A Gina e a Dina gostam de cantar so-
bre Jesus. Mas muitos meninos e meni-
nas da Austrália não sabem cantar sobre 
Jesus. Ninguém lhes falou ainda sobre o 
amor de Jesus.

Vamos dar a nossa oferta agora. Estas 
moedinhas vão ajudar para que alguém 
vá de avião (mostre um avião) até à Aus-
trália, para contar a todas as crianças, e 
aos papás e às mamãs destes meninos, 
que Jesus ama cada um deles!

(Oferta)

PARTE III
Bom dia, Gina!
Bom dia, Dina!
(Encoraje as crianças a cumprimenta-

rem as gémeas australianas como se fos-
sem suas amigas.)

Jesus ama muito a Gina e a Dina. Je-
sus também ama o papá e a mamã delas.

(Mostre agora um canguru.)
Jesus fez um grande e bonito cangu-

ru para a Gina e a Dina observarem.
Jesus deu à mamã canguru uma bol-

sa onde ela pode carregar o seu filhote. 
(Mostre uma fêmea de canguru com o fi-
lhote no marsúpio.)

O bebé canguru é muito, muito pe-
queno quando nasce. É tão pequenino 
que sentiria muito frio e não poderia vi-
ver, se não fosse a bolsa da mamã. (Mos-
tre o tamanho dos bebés cangurus com os 
seus dedos, mais ou menos 2,5cm.)

O bebé canguru permanece quenti-
nho dentro da bolsa da mamã, e ali come 

e dorme, enquanto a mamã vai pulando de 
cá para lá, no meio da vegetação e entre as 
árvores.

Lá na Austrália, onde a Gina e a Dina 
vivem, existem muitas árvores grandes, 
chamadas eucaliptos. Dentro da floresta de 
eucaliptos vive um animalzinho muito sim-
pático. É o Koala. Vejam que bichinho tão 
fofinho! (Mostre a figura de um Koala.)

O Koala gosta muito de comer as fo-
lhinhas de eucalipto. Ele parece estar com 
sono! Sabem porquê? É por causa da luz 
do Sol. É dia! Este pequeno animal gosta 
de dormir de dia, e, quando a Gina e a Dina 
vão dormir, a mamã Koala sai para brincar 
com o seu filhote.

A mamã Koala também tem uma bolsa 
para carregar o seu bebé quando é pequeni-
no. Mas quando o bebé cresce, ele passeia 
nas costas da mamã. O bebé Koala agarra-se 
com toda a força ao pescoço da mamã para 
não cair. Enquanto o bebé está preso a ela, 
a mamã Koala anda de galho em galho, na 
árvore de eucalipto, à procura de alimento.

A Gina e a Dina estão muito contentes 
e querem dizer: “Obrigada, Jesus, por tan-
tas coisas lindas! Obrigada por tanto amor! 
Nós também Te amamos muito!”

Será que vocês também querem agrade-
cer a Jesus? Vamos dizer então, todos jun-
tos: “Obrigado, Jesus!” 

Agora vamos dar a nossa oferta para 
que ela ajude alguém a ir de avião (mostre 
um avião) até à Austrália, para contar a ou-
tros meninos e meninas, e aos seus papás, 
sobre o amor de Jesus.

(Oferta)




