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ENCONTRO NACIONAL 
DE PASTORES E 

PASTORAS

Guarapari/ ES - 2012

Uma dinâmica para  começar...
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Que mundo 
é esse? 

SOCIEDADE 
LÍQUIDA

Na Bíblia

ANTIGO TESTAMENTO

– Deuteronômio 11.18-22

- Provérbios 22.6 

NOVO TESTAMENTO

- Lucas 4

- I Timóteo 4.11-14 – II Timóteo 3.14-16

- Gálatas 1.6-9
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O Medo do 
Desconhecido

... Na medicina
PROVÉRBIOS 20.5

Andreia Fernandes, pastora
Departamento Nacional de Escola Dominical
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Tem gente com fome!Tem gente com fome!

Solano Trindade

Trem sujo da Leopoldina

Correndo, correndo

Parece dizer

Tem gente com fome

Tem gente com fome

Tem gente com fome

Piiiiii!!!!!!!!!!!!!!
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•Vigário Geral
•Lucas
•Cordovil
•Brás de Pina
• Penha Circular
• Estação da Penha
• Olaria
• Ramos
• Bom Sucesso
• Carlos Chagas
• Triagem, Mauá

Trem sujo da Leopoldina

Correndo, correndo

Parece dizer

Tem gente com fome!

Tem gente com fome!

Tem gente com fome!
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Tantas caras tristes

Querendo chegar

Em algum destino

Em algum lugar

Só nas estações 
quando vai parando lentamente 
começa a dizer
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Se tem gente com fome 
Dá de comer
Se tem gente com fome
Dá de comer
Se tem gente com fome
Dá de comer

Mas o freio de ar
Todo autoritário
Manda o trem calar
Psiuuuuuuuuuuu.....
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A A Escola Dominical Escola Dominical 
é Necessária?é Necessária?
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Aqui cabe outra pergunta...

Se for para...

• Para manter o tradicionalismo

• Preencher um horário

• Manter saudosismo

• Ser desatualizada e desconectada da Vida

A Resposta é...
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Por outro lado...

Se for para...

• para perpetuar a tradição, 

• fortalecer a identidade

• ser um espaço reservado e específico para a 
educação cristã; 

• ser um instrumento para as pessoas 
questionarem e analisarem a Vida à luz do 
Evangelho

A Resposta é...
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Qual Escola Dominical queremos? 

Uma Escola Dominical feita para mim e pra você

Quer contribuir 
com a 

construção do 
nosso sentido 

de vida em 
Jesus Cristo;
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Quer

evangelizar, 
levar as boas 
notícias de 

Jesus Cristo a 
todas as 
pessoas;

Quer ajudar a formar uma visão do 
mundo, da sociedade e do ser 

humano, comprometida com os 
valores do Reino de Deus
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Quer ajudar as 
pessoas a 

questionar os 
sistemas de 

morte e 
dominação que 
imperam neste 

mundo.

Quer favorecer 

uma 

aprendizagem
que tenha real 

significado nas 

nossas vidas;
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Quer contribuir para que tenhamos um 

espaço criativo onde pessoas se 

encontrem e fortaleçam as suas 

relações no amor de Jesus Cristo.

“A ED é a agência responsável por reunir os membros da 
Igreja Local e as pessoas interessadas na mensagem 
cristã, em classes de estudo, de acordo com as faixas 
etárias ou por áreas de interesse, com o objetivo de 

proporcionar-lhes uma experiência de contínuo 
crescimento do Evangelho e das doutrinas da Igreja, 
capacitando-as dessa forma, para o exercício da fé e 

testemunho cristão na sociedade”                

(Regimento da Escola Dominical art. 1)
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Quem é quem na Escola Dominical?Quem é quem na Escola Dominical?

ALUNOS E ALUNAS
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PROFESSOR E PROFESSORA

SECRETÁRIO  E SECRETÁRIA
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COORDENADOR/A

PASTORA E PASTOR
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Peças importantes para 
o andamento da Escola Dominical

Horário de Aula
•O maior tempo da ED deve ser
direcionado para os estudos em
classes. 

•As chamadas “classes únicas” devem ser 
de uso excepcional, pois correm o risco de 
virarem “sermões”, desgastando a ED.

•Dê preferência a estudos especiais,
onde a equipe de professores dirija os 
estudos, onde um tema especial/comum, 
será estudado por toda ED;
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Classes para todas as pessoas

A ED deverá ter classes para 
todos/as.Não

importa o tipo de divisão: idade,

gênero,área de interesse, etc. 

É importante que todas as 
pessoas sejam

atendidas pela ED; 

Planejamento e 
Trabalho em Equipe

Uma coordenação centralizadora é
uma direção solitária! Trabalhar em
equipe possibilita um planejamento que
compromete e atende às necessidades
da ED. 

Ao planejar, deve-se procurar
parcerias com ministérios e departamentos
internos da igreja local. Deve-se se fazer
pelo menos, uma reunião de planejamento
a cada trimestre!
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Avaliação

Uma ED que não se avalia periodicamente 
estará com os seus dias contados. 

A avaliação possibilita reformular as práticas e devem 
envolver alunos/as, professores/as, secretários/as da 
ED. 

Deve-se fazer pelo menos duas
grandes avaliações por
ano. 

Avaliação

Uma prática interessante, é a

Assembléia da Escola Dominical com 
todas as pessoas (membros da igreja ou 
não) que participam da ED.

Na assembléia são discutidos e 

encaminhados temas do interesse

exclusivo da ED, como a indicação

dos nomes  para a Coordenação da

ED, e eleição da secretaria da ED.
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Formação da Equipe!

Esta é uma das tarefas mais difíceis 
na ED. Os estudos, palestras, 
debates, cursos, oficinas, estímulo à 
pesquisa, precisam fazer parte da 
prática dos professores da ED. 

Sabemos como é difícil a 
capacitação, por falta de pessoal 
especializado, horário que atenda a 
todos/as, etc. Mas é uma 
necessidade que não se pode 
ignorar! 

Celebrações Especiais

A ED é um excelente espaço para 
o exercício da convivência 
fraterna, prática de fé e 
comemorações que ao mesmo 
tempo que preservam a nossa 
memória, possibilita a 
confraternização. 

Deve-se fazer, pelo menos, uma 
grande campanha ou gincana por 
ano, com tema específico, logotipo, 
camisas, estandartes etc., que a 
identifique e marque!

Celebrar as datas comemorativas é 
um recurso muito rico para ensinar a 
comunidade e valorizar a nossa 
cultura. Fique atento(a) as datas 
comemorativas, comemore-as na 
abertura ou encerramento da ED.
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Visitante seja bem-vindo!
“...sua presença é um prazer!”. 

Uma ED ao crescer cumprir um 
dos seus objetivos, que é 
expandir o Reino de Deus. 

Quantos mais membros e não 
membros da igreja forem 
alunos/as, maior será a vitalidade 
e a renovação desta ED. 

A ED tem que estar aberta a todo 
o tipo de visitante, não importa a 
sua origem ou a sua crença.

Propaganda da Escola

É preciso desenvolver  
estratégias de divulgação da 
ED para que tenhamos cada 
vez mais pessoas 
participando deste espaço de 
crescimento espiritual e 
social. 
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Espaço de Evangelização

A ED pode ser instrumento 
para a evangelização, 
discipulado e proclamação do 
Evangelho na comunidade. 

Programe a cada trimestre uma 
Escola Missionária, num Ponto 
Missionário ou Congregação.

Espaço de Confraternização 
e Comunhão!

Uma vez por mês, 

promover uma Escola 

Dominical bem Especial 

com um café belo da 

manhã ou um belo 

almoço. Outra idéia legal é 

uma ED em um sitio, em 

um parque, etc.
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Controle da Freqüência

Além do controle da freqüência 
dos/as alunos/as 

(... não só para exclusão!), a ED 
deve promover visitas e 
campanhas para estimular a 
presença dos/as alunos/as e 
visitantes a cada domingo, de tal 
forma que eles sintam que um 
domingo sem escola dominical, 
não é nada legal!

Regimento da Escola Dominical

Cada ED é uma ED em si mesma!

Tem que haver uma organização própria, que atenda às 
demandas de sua igreja e comunidade, entretanto, para 

fortalecimento da nossa identidade e organização a 
Coordenação Geral de Ação Missionária aprovou o 

Regimento da Escola Dominical que deverá ser aplicado 
em todas as igrejas locais 
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Dinâmicas de Grupo

As dinâmicas de grupo ajudam a tornar as aulas 
mais criativas, participativas, facilitando a 

aprendizagem do conteúdo.

Biblioteca

www.metodista.com.brwww.metodista.com.br
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Literatura Metodista

A ED deve utilizar, 

incentivar e 

valorizar o uso da 
literatura metodista.

As Revistas da Escola Dominical

ADULTOS/AS JOVENS JUVENIS
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CRIANÇAS
7 a 9 anos

CRIANÇAS
4 a 6 anos

PRÉ-ADOLESCENTES
10 a 13 anos

Onde comprar...

www.espacoeduca.com.br

www.editeorio.com.br

Disponível a partir de 22 de agosto
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A Campanha Nacional A Campanha Nacional 
de Escola Dominicalde Escola Dominical

www.metodista.com.brwww.metodista.com.br

ENCONTRO NACIONAL DE 
ESCOLA DOMINICAL  em 2013!

FERIADO DE CORPUS CHRISTI
30/5 a 2/6

EM BREVE MAIS INFORMAÇÕES!
www.metodista.org.br

escoladominical@metodista.org.br
andreia.fernandes@metodista.org.br


