
 

 

Data : 8/setembro/2022 
Assunto: Sábado das Crianças – 29 de outubro de 2022 
 
 
Prezados responsáveis dos Ministérios da Criança e Ministros do Culto, 
  
Esperamos que esteja a desfrutar das bênçãos do nosso maravilhoso 
Deus, na sua vida familiar e também no seu ministério.   
Gostaríamos de recordar que o sábado, 29 de outubro, é o Sábado das 
Crianças, como está agendado no Plano de Ação da nossa União. 
O QUE É O SÁBADO DAS CRIANÇAS?  
O Sábado das Crianças é um dia reservado pelas igrejas em todo o 
mundo com o propósito de destacar e afirmar os dons das crianças no 
nosso meio. É um dia reservado para celebrar as crianças como parti-
cipantes ativos na vida da igreja. As crianças podem servir como líde-
res de louvor durante todo o culto, podem fazer a pregação, cantar, ler 
as Escrituras, fazer os anúncios… 
Este dia especial proporciona uma ótima oportunidade para convidar 
amigos e vizinhos para trazerem os seus filhos.  
Este é um Sábado Especial e as crianças da nossa igreja terão a oportu-
nidade de compartilhar o evangelho em suas próprias palavras e usar 
os seus próprios talentos.  
Talvez este seja o dia em que um futuro professor, um líder da igreja e 
sim, até mesmo um pastor pode ser apresentado ao seu chamado pela 
primeira vez.  
 
Para este sábado especial enviamos alguns recursos: 
• O sermão que foi preparado especialmente para esta ocasião, e pode 
ser apresentado por várias crianças, juvenis e também adolescentes ou 
até jovens (enviado pela Conferência Geral e fizemos a tradução); 
• Sugestão do programa para o Serviço de Culto; 
• Marca-páginas; 
• Partitura da Música Tema “Tesouros de Deus”;  
• Também está a ser preparado um vídeo clip com a música tema “Te-
souros de Deus”. 
 
Por favor, sintam-se livres para fazer alterações e, se não for possível 
realizar o programa nesta data que propomos pode ser feito noutra 
data à vossa escolha. 
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Todo o material estará disponível no site da UPASD - Ministérios da Cri-
ança, mas também envio em anexo.  
Neste sábado especial queremos encorajar as igrejas a colocar as crian-
ças em primeiro lugar, e a dar-lhes a oportunidade de usarem os seus 
dons e talentos. 
Importante:  
• Sugiro que depois de ler todo o esboço do sermão, definam quem irá 
fazer cada uma das partes do programa, e que seja entregue com a 
maior brevidade possível às crianças, juvenis e adolescentes, para te-
rem tempo para se prepararem. Se puder entregar já no próximo sá-
bado, seria maravilhoso.  
• Penso que seria uma preciosa ajuda envolver os monitores da Escola 
Sabatina para ajudar na preparação deste dia especial.  
Estou a orar por vós, e conto com a vossa preciosa ajuda para celebrar 
este sábado.  
Permaneçam encorajados e fiéis, 

 

Conceição Lagoa 
Diretora Associada dos Ministérios da Criança na UPASD 

 
“Os filhos de nossa casa, da mesma maneira que as crianças dos tempos 
antigos, são o preço de Seu sangue.”  

A Ciência do Bom Viver, p. 42 

https://www.adventistas.org.pt/recursos/ministerio-da-crianca
https://www.adventistas.org.pt/recursos/ministerio-da-crianca

