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Antivírus...

Escola - Bíblica - Dominical 17

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Conectando...

Senha
Conhecimento

O estudo da palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento 
na fé.

O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para nosso os pés 
e luz para os nossos caminhos. Ela nos dá a direção, o caminho 
correto; afinal, é difícil seguir um caminho sem orientação, sem mapa 
ou GPS. A Bíblia nos dá respostas para a vida toda, para qualquer 
situação que possamos imaginar, mas para encontrá-las, é preciso 
conhecer bem esse mapa, deixar que ele ilumine nossos pés. Jesus 
nos orientou a “examinar as escrituras” (Jo. 5.39), e Paulo escreveu 
a Timóteo que devemos “manejar bem a palavra da verdade”  
(2Tm. 2.15). Hoje, comemoramos o dia da Escola Dominical, o espaço, 
na igreja, destinado ao estudo da Palavra de Deus.

Vamos celebrar esse dia, conhecendo algumas curiosidades sobre a 
nossa Escola Dominical, tradição do povo metodista! 

Antivírus...

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus cami-
nhos.” (Salmos 119.105) 
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Abrindo o site...

Como tudo começou?
John Wesley iniciou estudos bíblicos dominicais em 1737 na Geórgia. A partir daí, 
muitas outras pessoas iniciaram estudos aos domingos, em casa ou nas igrejas. O 
Diário de Gloucester publicou em julho de 1784 a frase de Wesley: “Encontro estas 
escolas aonde quer que eu vá”. A Igreja Metodista, fundada depois da morte de 
John Wesley, cresceu muito por conta das Escolas Dominicais.

Curiosidades da Escola Dominical:

Uma pioneira 
Entre os anos de 1763 e 1769, Hannah Ball Moore, uma 
senhora metodista, começou a fazer estudos bíblicos 
dominicais em sua própria casa e, a partir de 1769, na  
Igreja Anglicana High Wycombe. Ela se converteu depois 
de ouvir um sermão de John Wesley e se comprometeu 
com o trabalho de ensino para crianças nos domingos.
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O povo metodista
John Wesley viveu na Inglaterra, no século XVIII. Após uma experiência com Deus, 
em que sentiu seu coração aquecido, ele junto de seu irmão Carl e seu amigo 
George, iniciaram um grupo de estudos da Bíblia, o Clube Santo. Nós somos, até 
hoje, conhecidos como o povo do coração aquecido!

Mundo afora
Em 1780, um jornalista chamado Robert 
Reikes iniciou uma escola dominical para 
crianças e ensinava a eles matemática, 
língua inglesa e a Bíblia. Essas crianças 
não tinham oportunidade de ir à escola 
durante a semana, pois trabalhavam nas 
fábricas de 2ª a sábado. Depois de Robert, 
as escolas dominicais se espalharam pelo 
mundo.
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Faça uma ilustração para cada versículo abaixo:

“De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra.”  
(Sl. 119.101)

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

Como é bom estar entre amigos/as na Escola Dominical! 
Convide  alguém para vir com você no próximo domingo!

“Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que mel à minha 
boca.” (Sl. 119.103)




