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BOAS VINDAS

A Escola de Missões foi estabelecida pela ONG ASVAM/Projeto Salva-Vidas Amazônia em parceria
com a Missão Global da União Noroeste Brasileira da IASD e com apoio do LIGHT para ensinar e
treinar homens e mulheres a proclamar o evangelho.
Estamos felizes pelo seu interesse em servir a Deus como missionário voluntário no interior do
Amazonas e de participar do Curso preparatório para Missão. Nossa escola tem o privilégio de preparálo para esta nova jornada.
Este manual foi preparado para ajudá-lo a familiarizar-se com o nosso programa de treinamento, bem
como com as normas e regras que governam os privilégios e responsabilidades dos estudantes.
A escola visa primordialmente o crescimento espiritual dos alunos, funcionários e de todos aqueles
envolvidos neste ministério. Estamos em união buscando um relacionamento mais profundo com o
nosso Criador ajudando outros a encontrar uma vida mais abundante que nosso Senhor nos concede.
Em caso de qualquer dúvida depois de ler este manual, por favor, não hesite em enviar um email para
escola@salvavidasamazonia.org e/ou ligar para (92) 4101 1541.
Deus te abençoe e continue direcionando sua vida ao você buscar fazer a vontade dEle.

Atenciosamente
Coordenação da Escola
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VISÃO

Ser uma escola de excelência na formação de missionários dedicados à proclamação do
evangelho.

MISSÃO

Formar, aprimorar e multiplicar missionários hábeis que proclamem o evangelho através
dos métodos de Cristo nas áreas remotas da Amazônia.
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TRABALHO MÉDICO MISSIONÁRIO NOS ÚLTIMOS DIAS

Cristo, Nosso Exemplo
Mateus 4:23,24 – “E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, e pregando o Evangelho
do  Reino,  e  curando  todas  as  enfermidades  e  moléstias  entre  o  povo.”
“Durante Seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar.”  - A Ciência
do Bom Viver, 19.

Comissão de Cristo aos Doze Discípulos
Lucas 9:1,2 – “E, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os
demônios e para curarem enfermidades; e enviou-os  a  pregar  o  Reino  de  Deus  e  a  curar  os  enfermos.”

Comissão de Cristo aos Setenta
Lucas - 10:9 – “E curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: É  chegado  a  vós  o  Reino  de  Deus”.

Jesus dá a comissão a todos os cristãos
“Cristo não mais está em pessoa no mundo, para ir de cidade a cidade e de aldeia a aldeia, curando os
enfermos; comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra médico-missionária por Ele
iniciada.”  Serviço  Cristão,  135.
“Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária.
O mundo é um hospital repleto de enfermidades tanto físicas como espirituais. Por toda a parte morrem
pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas.”   Conselhos   Sobre   Saúde,
425.
“Há em muitos lugares almas que ainda não ouviram a mensagem. Por conseguinte, a obra médicomissionária deve ser levada avante com mais zelo que nunca antes. Essa obra é a porta pela qual a
verdade conseguirá entrada nas grandes cidades, e devem ser estabelecidas clínicas em muitos lugares.”  
Conselhos Sobre Saúde, 392.

5

O QUE É TRABALHO MÉDICO MISSIONÁRIO?

“A obra médico-missionária é o braço direito do evangelho. É necessária ao progresso da causa de
Deus. À medida que, por ela, homens e mulheres são levados a ver a importância de corretos hábitos de
vida, o poder salvador da verdade será tornado conhecido.” Evangelismo, 515.
“A obra médico-missionária traz à humanidade o evangelho de libertação do sofrimento. É a obra
pioneira do evangelho. É o evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada. Há grande necessidade
desta obra, e o mundo está aberto para ela. Deus queira que a importância da obra médico-missionária
seja compreendida, e que novos campos possam ser imediatamente penetrados.”  Medicina  e  Salvação,
239.

Treinamentos curtos necessários
“O Senhor convida os nossos jovens para ingressarem em nossas escolas e prepararem-se rapidamente
para o Seu serviço. Devem ser fundadas escolas em vários lugares, fora das cidades, onde os nossos
jovens recebam instrução que os prepare para a obra de evangelização e médico-missionária.” Conselhos
Sobre Saúde, 395.
“Precisa-se agora de obreiros evangelistas médico-missionários. Não podeis dedicar anos ao vosso
preparo. Logo portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamai a mensagem
agora. Não espereis, dando com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do campo que está agora ao
vosso alcance. Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu os Seus discípulos.
Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa literatura, e falando da verdade às pessoas que
encontrem. Orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com remédios
naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença.” Serviço Cristão, 128.
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ASVAM/ PROJETO SALVA-VIDAS AMAZÔNIA
Em face da necessidade das populações ribeirinhas da Amazônia, um grupo de voluntários e membros
da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Amazonas, criaram a ONG ASVAM – Ação Social Voluntária
Amazônia em 2007, e resolveram investir recursos próprios para a criação e manutenção do
Projeto Salva-Vidas

Amazônia

(http://www.salvavidasamazonia.org/).

(antigamente

Projeto

Luzeiro

Amazônia),

O mesmo é desenvolvido voluntariamente e atua como um

ministério de apoio à Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Este projeto é organizado e administrado pela ASVAM, mas também conta com o apoio do OCI
(Outpost Centers International, www.outpostcenters.org), um ministério internacional de apoio à Igreja
Adventista do Sétimo Dia sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos que visa interligar
muitos projetos de saúde e educação por todo o mundo, orientando-os a como complementar as ações da
igreja.

IASD / UNOB/MISSÃO GLOBAL

A Igreja Adventista do Sétimo Dia está organizada em quatro níveis fundamentais: 1.A igreja local,
que reúne crentes individuais em uma congregação; 2.Associação ou Missão local, que agrupa as igrejas
em um determinado estado ou província; 3.União, que reúne as Associações e Missões; 4.Associação
Geral, "a maior unidade da organização, que abrange todas as Uniões em todas as partes do mundo. As
Divisões são seções da Associação Geral, com responsabilidade administrativa a elas atribuídas em
determinadas  áreas  geográficas.”  Manual da Igreja, 26.
A União Noroeste Brasileira (UNoB) (http://www.unob.org.br) encontra-se no terceiro nível referido e
organiza regionalmente a iniciativa da missão global.
Missão Global (www.portaladventista.org/missaoglobal/) é um departamento da sede mundial que é
braço da missão da linha de frente da Missão Adventista. Desde 1990 a Missão Global estabeleceu
novas congregações em áreas anteriormente não penetradas no mundo.
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Os projetos da Missão Global começam como iniciativas locais. Eles envolvem o patrocínio de
membros leigos, os chamados pioneiros, que se oferecem como voluntários pelo prazo mínimo de um
ano para estabelecer uma nova congregação em sua cultura. Os pioneiros têm a vantagem de
compreenderem a comunidade, de falarem a língua local e de misturarem-se com as pessoas locais a um
custo muito menor do que o necessário para manter missionários tradicionais interculturais.
Assim como Jesus enviou os primeiros discípulos para pregarem, ensinarem e curarem os doentes, os
trabalhadores da linha de frente da Missão Global alcançam as pessoas necessitadas. Os pioneiros
partilham a boa notícia mediante um ministério holístico que inclui: cuidar dos doentes, realizar
programas de alfabetização, realizar reuniões de evangelismo e dar estudos bíblicos.

LIGHT
O Instituto Leigo de Treinamento Global de Saúde (Lay Institute of Global Health Training –
www.lightingtheworld.org) é um ministério de sustento próprio da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
dedicado a apressar a volta do Senhor ao treinar homens e mulheres como missionários. É composto por
pessoas de diferentes áreas, países e ocupações que estão unidas na crença de que a obra médico
missionária é o braço direito do Evangelho. Seu propósito é expandir o trabalho global do evangelismo
de  saúde  até  que  “o  Evangelho  do  Reino  seja  pregado  em  todo o mundo... e então virá o fim.”  Mateus  
24:14
LIGHT também faz parte do OCI e acredita que o mundo precisa de jovens consagrados e dedicados a
seguir a ordem do Mestre. Este curso habilita tais jovens para a grande missão.
Com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada,
quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada
ao mundo todo! Quão depressa poderia vir o fim - o fim do sofrimento, tristeza e pecado! Educação,
271.
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ESCOLA DE MISSÕES SALVA-VIDAS
DESCRIÇÃO DO CURSO
O curso em que a escola oferece é um programa intensivo de três meses designado para dar instruções
e treinar voluntários para o Projeto Salva-Vidas Amazônia e Missão Global, que desejam colaborar com
o avanço da obra de evangelização de diversas formas entre elas o trabalho médico-missionária no
interior do Amazonas, dedicando um ano de serviço após o curso. Este curso também é designado para
aqueles que desejam aprender mais sobre esta missão.
Neste treinamento os estudantes ganham um maior entendimento do método divino e são preparados
para compartilhar as verdades do Evangelho. Instruções são dadas com relação à medicina preventiva,
remédios naturais, sobrevivência, relacionamento intercultural, Bíblia, Espírito de Profecia e outros
aspectos do método curativo de Deus.
Durante o curso os alunos terão atividades como: feira de saúde, visitas missionárias, estudos bíblicos,
evangelismo e outras. Este curso providencia uma base sólida para o trabalho missionário e efetivo na
obra de Deus.

CURRÍCULO
DISCIPLINAS ESPIRITUAIS
Seguindo o modelo do Mestre, o estudante aprenderá os princípios de como dar estudos bíblicos,
ajudando assim outros a compreenderem os pilares da nossa fé, estabelecidos pela Palavra de Deus. As
aulas teóricas são bem equilibradas, dando-se a oportunidade ao estudante de pôr em prática os
conhecimentos adquiridos e tornar-se um ganhador eficaz de almas, levando muitos a tomarem a
decisão de seguir a Jesus, pois não há maior alegria do que ser usado por Deus para ganhar almas
para o Seu reino.
A Ciência de Bom Viver
Estudo da vida do Médico dos médicos e como se misturava com a humanidade. Guia os estudantes para
que aprendam Seus métodos de ganhar almas, escritos no maravilhoso livro de Ellen White: A Ciência
do Bom Viver. O manual divinamente inspirado sobre saúde e cura será estudado para que os estudantes
saibam utilizar o braço direito do Evangelho para alcançar todas as classes de pessoas.
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Daniel, Apocalipse e Eventos Finais
Trata-se de um cauteloso estudo dos livros de Daniel e Apocalipse, seus cumprimentos na história, com
ênfase no patrimônio profético que está por detrás da origem e propósito da Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Estas aulas exploram as profecias que estão relacionadas com os eventos atuais e o que está por vir
em breve, revendo as lições espirituais destes livros que nos ajudam a preparar-nos para os últimos dias.
Doutrinas Bíblicas
Esta disciplina oferece uma pesquisa fundamental do ponto central dos ensinamentos da Escritura e a
sua relação com o plano da Salvação. Em acréscimo à proclamação pública, o ministério que Jesus
passou para os Seus discípulos foi um ministério caracterizado pelo próprio testemunho pessoal. Como
parte das doutrinas nesta disciplina ensina sobre o estilo de vida cristão ao relacioná-lo com o
testemunho pessoal e o desenvolvimento do caráter.
Evangelismo Infanto-Juvenil
Disciplina que estuda a teoria e a prática dos meios de evangelização das crianças e juvenis. Através da
música, projetos, programas sociais e culturais.
Evangelismo Pessoal
A disciplina prepara os estudantes para trabalhar eficazmente para a salvação das almas uma a uma.
Ensina como despertar um interesse espiritual e comunicar eficazmente as verdades Bíblicas através dos
seguintes métodos: partilhando o testemunho pessoal, conversas direcionadas, distribuição de literatura,
pesquisas porta a porta, estudos bíblicos, ciclo do discipulado e SEE.
Evangelismo Público
De uma forma prática prepara o estudante a lidar com o público aprendendo como realizar e organizar
séries evangelísticas de uma semana, visitação evangelística, preparo do campo, colheita, ciclo do
discipulado, preparo do pregador e mais ferramentas relacionadas.
Evangelismo Social
Disciplina que visa conhecer alguns dos princípios que norteiam a boa receptividade das pessoas ao
aborda-las com temas sociais, solidários e de saúde antes dos temas evangelísticos propriamente ditos e
aprender como por em prática esses conceitos em ações solidárias para as comunidades de nosso
interesse.
História da Igreja
Disciplina dividida em dois módulos I e II. O primeiro módulo é um estudo muito importante para
conhecer e aprender sobre os nossos pioneiros. A história de como surgiu o movimento profético que
deu início à Igreja Verdadeira e a missão que foi confiada a ela até os dias de hoje. Já o segundo módulo
busca demonstrar a autenticidade do chamado profético de Ellen White e a sua importância para a igreja
de hoje. Responderá a questões e objeções sobre o seu ministério. Adicionalmente, providenciará
princípios para compreender, interpretar e aplicar os seus escritos.
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Missiologia
Disciplina que discute a teoria da missão envolvendo a vida do missionário, contextualização,
comunicação transcultural, metodologia, planejamento e outros aspectos para a missão prática
especificamente para o Amazonas.
Organização da Igreja
Disciplina que ensina ao estudante como organizar e estruturar uma igreja.
Santuário
Um estudo conciso sobre este grande pilar da fé Adventista que é a mensagem do Santuário. Inclui um
estudo do papel de Cristo no santuário e como isto se aplica à vida dos cristãos de hoje.
Viver Cristão
Em acréscimo à proclamação pública, o ministério que Jesus passou para os Seus discípulos foi um
ministério caracterizado pelo próprio testemunho pessoal. Esta disciplina é um debate sobre o estilo de
vida cristão ao relacioná-lo com o testemunho pessoal e o desenvolvimento do caráter. Os temas práticos
incluem a vida de oração, como entender a vontade de Deus, o vestuário, a recreação, a dieta, a
economia doméstica, a música, a vida social e os relacionamentos.

DISCIPLINAS DE SAÚDE
Ao analisarmos nas Escrituras o fato de que Jesus passou mais tempo curando do que pregando,
descobrimos que o trabalho Médico Missionário pode abrir portas para o Evangelho como nenhuma
outra atividade.
Quando entendemos  a  causa  das  doenças  “modernas”  que  afetam  tantas  pessoas  por  causa  do  estilo  
de vida que levam, buscamos ensinar os nossos alunos a usarem os simples remédios naturais. São
dadas também instruções com relação ao funcionamento corporal e o que podemos fazer para
conservá-lo sadio, em aulas como Nutrição, Massoterapia, Hidroterapia, dentre muitas outras.
Ensinamos técnicas de tratamentos naturais que os capacitam a ajudar as pessoas no âmbito físico,
mental e espiritual.
Apresentações de Saúde & Palestras Públicas
Desenvolver a capacidade de falar em público aplicada nas palestras e seminários públicos sobre saúde,
sermões e mensagens evangelísticas de uma forma interessante e informativa. Cada estudante fará um
número de apresentações tanto em sala de aula como numa audiência pública.
Culinária
Explora a combinação de alimentos, planejamento de cardápio, prática de culinária vegetariana da
região e a apresentação da mesma ao público.
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Evangelismo da Saúde
Estuda um método utilizado para promover a saúde e evangelístico para ganhar almas, seguido por um
estudo do conceito da expo-saúde e a sua integração de estilo e qualidade de vida.
Uma introdução ao ministério da saúde como um meio de promoção à saúde e evangelístico para ganhar
almas, seguido por um estudo do conceito da expo-saúde e a sua integração com os encontros públicos
evangelísticos.
Hidroterapia
Disciplina que visa ensinar a teoria e a prática da utilização da água na promoção e cura da saúde.
Estuda a fisiologia do contraste de temperatura da água no corpo humano, a correta aplicação da água
tanto quente como fria e uma variedade de tratamentos simples que podem ser utilizados em casa.
Nutrição
A nutrição está entre as nossas ferramentas médicas mais potentes, dando-nos o poder para prevenir e
reverter muitas das doenças e sofrimentos. Este curso proporciona aos estudantes a compreensão dos
alimentos, seus variados componentes e a relação entre a saúde e a doença, fornecendo informações
sobre como obter uma alimentação balanceada e saudável. Estuda-se também algumas deficiências
alimentares e como estas podem ser corrigidas.
Primeiros Socorros
Estudo que abrange somente situações de emergência e primeiros socorros mais comuns no campo
missionário do interior do Amazonas. Preparando e orientando o missionário como proceder em casos
como de afogamento, picadas de animais peçonhento, mobilização, queimaduras e outros.
Princípios de Saúde e Cura
Esta disciplina pesquisa o programa original dos céus, como foi corrompido pelo pecado e como
voltarmos o mais próximo possível das origens.
Saúde Básica
Esta disciplina aborda vários temas de saúde incluindo anatomia e fisiologia básica, a causa das doenças,
como cuidar de pacientes, princípios de higiene, doenças comuns, doenças tropicais, saúde bucal, saúde
mental entre outros.
Vida no Campo
Aula teórica e prática, onde os estudantes aprendem e ganha experiência de como viver no campo,
cuidar, nutrir, cultivar, manter a terra e plantar e colher plantas e alimentos.
Vida no Lar
Disciplina prática de como saber lidar e organizar as atividades do dia a dia no lar preparando-se mais
para o campo missionário.

12

CERTIFICADO

Após uma conclusão satisfatória do curso preparatório para a Missão e tendo cumprido fielmente com
a sua responsabilidade financeira, será concedido ao aluno um certificado de conclusão do curso
preparatório para Missionários, incluindo as disciplinas e a carga horária.

NOTAS
Como incentivo aos alunos, cada disciplina estudada o aluno receberá notas como:
A Excelente
B Bom
C Regular
D Insuficiente
As notas serão baseadas nos seguintes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Presença
Provas, testes e tarefas.
Esforço
Atenção na sala de aula
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PRESENÇA

Cada aula tem sua particularidade e utilidade no campo missionário, por isso pedimos a presença do
aluno e colaboração na pontualidade. Atrasos serão anotados a partir de 5 minutos após o horário
proposto de início das aulas. A falta é dada se o estudante está mais de 10 minutos atrasado para a aula.
Atrasos e faltas podem ou não serem abonados. Três atrasos não abonados são considerados como uma
falta não abonada.
Atrasos e faltas podem afetar a nota do estudante ou a habilidade de concluir uma matéria de acordo
com os critérios do professor.
Em casos de três faltas, seja ela nas aulas, atividades extracurriculares e/ou em devocionais, o caso
será levado ao conselho da escola onde será decidido a conduta a ser tomada.

QUALIFICAÇÕES

Indivíduos dedicados em servir ao Senhor como missionários devem:
1. Ter um diploma do Ensino Médio completo ou algo equivalente.
2. Ter 18 anos de idade ou mais.
Qualquer exceção às regras acima deve ser aprovada pela Comissão Escolar.
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PAGAMENTOS
Custos e Formas de Pagamento:
CUSTO

À Vista

Mensalidade
(3 parcelas)

Internato

R$ 1350,00

R$ 450,00

Externato
(desjejum e almoço incluso)

R$ 600,00

R$ 200,00

Internato
Neste valor estão inclusos: o curso de três meses, as apostilas, a alimentação, estadia, transporte e
viagens de barco quando em grupo.
Externato
Neste valor estão inclusos: o curso de três meses, as apostilas e mais duas refeições a cada dia de aula.
Informações
Interessados favor acessar www.salvavidasamazonia.org/escola para confirmação de datas do
próximo curso oferecido. Maiores informações na próxima página (PROCESSO DE SELEÇÃO E
INSCRIÇÃO).
Ao serem selecionados, os alunos internos e externos, devem pagar a inscrição fazendo um depósito de
R$ 50 reais até no máximo duas semanas antes do início das aulas.
Caso o aluno escolha pagar mensalmente, as parcelas deverão ser pagas todo último dia do mês, sendo
que a primeira parcela deverá ser paga no máximo até o primeiro dia de aula.
Pede-se aos estudantes que chegam um dia antes do inicio das aulas, lembrando que não estaremos
disponíveis para buscá-los nas horas do sábado.
Por favor, fazer o depósito na seguinte conta bancária e enviar-nos uma cópia do recibo do deposito
para o email escola@salvavidasamazonia.org
Banco do Brasil
Ação Social Voluntária Amazônia
Agência: 1525-3
Conta Corrente: 27534-4
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Sugestões
Caso o candidato tenha dificuldades para pagar o curso, após ser aceito para o curso preparatório,
sugerimos que busque patrocinadores e/ou doadores para o preparo de sua missão. Faça uma carta
contando o seu chamado, acesse nosso site e baixe os vídeos informativos e apresenta aos seus amigos,
familiares, sua igreja e outros. Para maiores informações, carta e/ou outros materiais entre em contato
conosco pelo email escola@salvavidasamazonia.org Mantém-nos informados quanto a este processo.
Estaremos orando para que nosso Deus providencie e supre suas necessidades conforme a vontade dele
segundo a sua promessa.
Filipenses 4:19 “Meu  Deus  suprirá  todas  as  vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em
Cristo  Jesus.”  

PROCESSO DE SELEÇÃO E INSCRIÇÃO
Interessados no curso deverão verificar as datas do próximo curso no site
http://www.salvavidasamazonia.org/escola e preencher online ou imprimir o formulário de inscrição e
enviá-lo para escola@salvavidasamazonia.org juntamente com uma cópia de uma foto de perfil. Até o
prazo máximo de três semanas antes do início do curso.
Entraremos em contato assim que recebermos as suas informações.
Ao serem selecionados (as) os candidatos (as) deverão enviar o comprovante de depósito para confirmar
a sua inscrição e assegurar de que a carteira de vacinação esteja completa e em dia.

ORIENTAÇÕES GERAIS
COMUNICAÇÃO
Cada aluno será responsável por fornecer o seu próprio meio de comunicação, incluindo telefones
celulares e internet. Um telefone fixo está disponível no escritório administrativo somente para uso
comercial.
COMPARECIMENTO NA IGREJA
O comparecimento semanal na igreja local é parte da educação recebida na Escola de Missões e
contamos com a presença e participação de todos os alunos a menos que tenham justificativas ou que
estejam fora da escola no final de semana.
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CONSELHO AOS ESTUDANTES
Nosso desejo é que vocês alunos voluntários e/ou missionários tenham uma maravilhosa experiência
durante este curso, crescendo espiritualmente e em sabedoria, por isso lhes incentivamos que se afastem
de quaisquer atividades que desviam o foco na preparação e durante a missão. Exemplos: leituras,
músicas e/ou filmes seculares; namoros; alimentação não saudável.

DORMITÓRIOS
Conselhos gerais para conviverem harmoniosamente em grupo:
1. Camas devem ser arrumadas antes de deixarem os quartos e as luzes devem ser apagadas.
2. Espera-se que cada aluno participe sempre na ordem e limpeza do quarto. Tarefas e
responsabilidades diárias, bem como na preparação para o Sábado.
3. Os alunos devem cuidar da propriedade e do quarto como cuidariam de seus próprios pertences.
4. Será obrigatória a presença nas reuniões e cultos feitos fora das aulas conforme a agenda feita
pela coordenação.
5. Visitantes do sexo oposto não têm a permissão de comparecer em outros quartos a menos que
tenha necessidade e esteja acompanhado de alguma pessoa da coordenação ou que tenha
permissão para tal.
6. Os estudantes devem estar dentro de seus quartos em silêncio às 21h. Luzes devem ser apagadas
às 21h30 e qualquer exceção à regra deve ser feita com a aprovação da coordenação.
7. Em caso de disponibilidades; visitantes podem dormir no quarto apenas com a permissão da
coordenação escolar que deve ser avisada com pelo menos três dias de antecedência.
8. Saídas da escola por uma noite ou um final de semana devem ser comunicadas diretamente a
coordenação da escola a data de saída e retorno.
9. Todas as vezes que precisar sair da propriedade, deve-se informar a coordenação da escola para
estarmos cientes.
10. Discernimento espiritual deve ser utilizado nas escolhas de qualquer equipamento audiovisual.
11. A dieta vegetariana deve ser observada dentro da propriedade inclusive nos quartos.
12. Não é permitida a permanência de animais de estimação na propriedade sem a aprovação da
coordenação escolar.
Pedimos a colaboração de todos para o cumprimento destes conselhos, porém caso haja falha em
obedecer qualquer um destes, resultará em ação disciplinar da coordenação escolar.
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ESCALA DE SÁBADO
Devido à necessidade de manter em ordem e organizada a escola, cada estudante e funcionário
participarão de uma escala, para as tarefas e responsabilidades que devem ser feitas na preparação
(sexta-feira) e no dia de sábado. Uma escala mensal será feita pela coordenação escolar indicando as
tarefas de cada um a serem cumpridas. Por favor, esteja sempre atento e fiel a este ministério. Caso você
não saiba efetuar a tarefa que lhe foi confiada, procure o responsável com pelo menos um dia
antecedência.
Jesus viveu entre os homens como um que servia, e indicou que é licito fazer o bem aos Sábados.

LAVANDERIA
A lavanderia é composta por máquinas de lavar, tanques, varais que estarão à disposição do estudante.
Porém caso haja necessidade, teremos uma escala de uso que será feita pela coordenação. Pedimos a
colaboração em cumprir a escala, cuidar e zelar pelas máquinas e do local.
Cada aluno será responsável por adquirir, para uso pessoal, qualquer equipamento necessário como:
baldes, sabão, pregadores ou cabides.

O QUE TRAZER?
Cada estudante deverá trazer e/ou providenciar para uso pessoal:
- Utensílios para higiene pessoal;
- Roupa de cama: Lençóis, fronhas, travesseiro, coberta fina;
- Toalha de banho, toalha de rosto e toalha de mão;
- Equipamento para lavagem de roupas: sabão, baldes, pregadores e cabides (você poderá
providenciar aqui);
-Bíblia, Lição, Hinário, Livros: A Ciência do Bom Viver; Nisto Cremos(28 doutrinas da IASD);
Manual da IASD;
-Material Escolar: Cadernos, canetas, borrachas, lápis.
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PROGRAMA DIÁRIO ESTUDANTIL
5h00 – Despertar e Devoção Matinal Individual
6h00 – Atividades Extracurriculares
6h30 – Devoção Matinal em Grupo
7h00 – Desjejum
7h45 – 12h30 – Aulas
12h30 – Almoço
14h – 17h – Aulas
18h00 - Pôr-do-sol
18h30 – Jantar
21h00 – Repouso
Rotina para segunda a sexta feiras.
Haverá um dia livre por mês durante a semana para sair à cidade para fins pessoais.
O aluno deverá providenciar seu próprio transporte. A cidade de Manaus possui um sistema público de
transporte que atinge quase todos os destinos da cidade.
Sábados e Domingos teremos atividades como: evangelismos, feiras de saúde, algumas aulas práticas.
REFEITÓRIO
Três excelentes refeições vegetarianas são servidas aos alunos no refeitório todos os dias da semana.
Regras do Refeitório
- Por favor, pedir ao responsável da cozinha por qualquer alimento caso não esteja disponível na mesa;
- Não será permitido a entrada de qualquer alimento de origem animal na cozinha;
- Não é permitido levar qualquer tipo de comida para os quartos;
- Café da manhã não será mais servido após as 7h30;
- Cada pessoa será responsável por lavar os seus utensílios utilizados na refeição;
- Haverá uma escala para a lavagem de utensílios da cozinha após as refeições e a mesma será
organizada e adaptada pela coordenação escolar.
Refeições para Visitantes
Adultos - R$ 5,00 por refeição
Crianças menores de 10 anos - R$ 2,00 por refeição
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SALA DE AULA
1. Por favor, seja pontual em todas as aulas (ver orientações para presença).
2. Não é permitido levar alimento para a sala de aula, apenas água.
3. Por favor, manter a sala de aula limpa e organizada e não deixar seus pertences na sala de aula.
4. Uma vez que o vestuário apropriado ajuda criar um ambiente apropriado para o aprendizado,
pedimos que os estudantes venham às aulas com vestes modestas, (ver orientações para
vestuário).
5. Para facilitar o ritmo de aprendizagem de cada um pedimos que evite conversas paralelas.
Pedimos para não utilizarem meios de comunição, como celular, durante as aulas.
6. Aproveite o máximo de todas as aulas, pois será muito útil no campo missionário.

VESTUÁRIO

Considerações ao escolher suas roupas:
Princípios:
1- Modéstia: chamar a atenção ao caráter e não no formato e curvas do corpo;
2- Simplicidade: evitar modas inapropriadas;
3- Combinação e cores modestas, sendo apresentável e limpo;
4- Distinção clara entre os sexos (Deuteronômio 22:5);
5- Apropriado à situação, local e ao clima;
Aplicações dos Princípios nesta escola:
Respeitamos a aplicação individual destes princípios, porém pedimos que cumpram com os requisitos
abaixo durante o curso:
Moças
- Cultos e aulas: roupa social, sendo saia ou vestido, esporte fino para aulas;
- Aulas práticas e atividades extracurriculares: roupas para serem usadas em atividades no jardim e/ou
limpeza;
- Recreação: roupas modestas e apropriadas para o evento; banho no rio: bermuda longa e camiseta
não transparente;
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Por favor, deixar em casa:
- Camiseta ou blusa sem mangas (regata), apertada e curta;
- Roupas decotadas ou outras peças reveladoras;
- Saias, vestidos com fendas acima dos joelhos;
- Shorts curto, leggings, calças coladas ao corpo;
- Jóias, esmaltes coloridos e maquiagem pesada ou colorida.
Rapazes
- Cultos e em aulas: roupa social; esporte fino para as aulas;
- Aulas prática e atividades extracurriculares: roupas para serem usadas em atividades no jardim e/ou
limpeza;
- Recreação: roupas modéstia apropriada para evento; banho no rio: bermuda e camiseta não
transparente;
Por favor, deixar em casa:
- Camiseta sem mangas (regata);
- Shorts muito curto.
“Cumpre não haver nenhum desleixo. Por amor de Cristo, cujas testemunhas somos, devemos apresentar
exteriormente o melhor dos aspectos. No serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no
tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isto nos ensinou que tem Suas
preferências também quanto à roupa dos que O servem. Prescrições minuciosas foram por Ele dadas em
relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo as roupas dos seguidores de Cristo
devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. O nosso exterior deve
caracterizar-se em todos os aspectos pelo  asseio,  modéstia  e  pureza.”  Mensagens aos Jovens, 358.
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CONTATOS

Endereço da Escola:
Rua Capitão Anísio, 1059
Bairro de Puraquequara
Manaus, AM 69009-050

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 2206
AC André Araujo
Manaus AM 69080-971

Telefone:
(92) 4101-1541

Email:
escola@salvavidasamazonia.org
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