floresça
E REVELE A GRANDEZA
DO CRIADOR.

"IRROMPERÁ EM FLORES, MOSTRARÁ
GRANDE REGOZĲO E CANTARÁ DE ALEGRIA."
ISAÍAS 35.2

O Criador estabeleceu uma ordem na sua criação. Em Daniel 2.21 diz que Ele estabeleceu o
tempo e as estações, e assim, após o Inverno, temos a Primavera. O inverno é um tempo difícil, no
sentido literal e figurado. As temperaturas são mais baixas, tem lugares que ficam prejudicados pela neve
e/ou chuva. A natureza também sofre com as intempéries do Inverno e a vida na fauna e na flora são
afetadas. A beleza exuberante das cores das folhagens das árvores, o barulho dos animais, as flores
coloridas e cheias de vida, que em muitas ocasiões, gerarão os frutos, cedem lugar para troncos e galhos
secos e para o silêncio dos animais que se escondem e se aquecem. O inverno não é fácil, mas sabemos
que ele é temporário, e que o Criador, já providenciou a Primavera!
Ah, a Primavera! Quanta esperança ela nos traz! Ela nos lembra que os dias mais díficeis
passaram e podemos desfrutar um tempo com mais calor, mais encontros, mais cores, mais flores! E é
sobre esse tempo de esperança que a ACSI Global e ACSI Brasil falará em 2021 com as escolas
associadas e com todos que acompanham nosso trabalho. É tempo de FLORESCER! O inverno já passou,
conhecemos Jesus e Ele encheu nossos corações e mentes com a esperança eterna. Por isso, é hora das
escolas e educadores cristãos mostrarem seus compromissos com os valores e princípios cristãos com
muita beleza, alegria e graça. Escolas Floresçam! Educadores cristãos floresçam em suas salas de aula!
Deixem que a VIDA que há dentro de vocês, e que é sustentada pelas raízes (de fé na Palavra) se revele
através de: seu caráter, suas atitudes, seu ensino, sua alegria, sua disposição, sua cosmovisão cristã nos
conhecimentos e na postura ante as circunstâncias.
A ACSI Brasil vem tratando temas que expõem os fundamentos de uma escola cristã (2019 – Seja
luz!, e em 2020 – Identidade). O tema de 2021 ano é oportuno para revelar essas raízes. A raiz forte
garante a sobrevivência da árvore no inverno. Externamente a árvore parece sem vida, mas as raízes
garantem a sustentação e também a nutrição necessária para que no tempo certo a árvore possa
FLORESCER! A ordem é essa: raízes fortes, florescimento e frutos!
Vamos florescer? Em 2021, após um “duro inverno”, vamos revelar a beleza de conhecer, confiar
e andar com o DEUS CRIADOR!

Nossos propósitos:
Glorificar a Cristo, aprofundar o conhecimento nEle e fazê-Lo conhecido.

Conte com a ACSI Brasil nessa caminhada!
Stronger Together

Janeiro

floresça
EM RESILIÊNCIA E NA
ESPERANÇA

OS RESILIENTES SÃO ESPERANÇOSOS!
Essa força interior para prosseguir vem da esperança e confiança
no cuidado e provisão de Deus. Escolas e educadores cristãos são
resilientes diante das dificuldades, pois confiam e esperam no
Senhor da missão. Ele sabe todas as coisas e já está no futuro. Por
isso, podemos confiar Nele! Que maravilhosa lição para ensinar
para a toda comunidade escolar, não é mesmo? Mãos à obra! O
ano está só começando! Mostremos a beleza de se renovar em
Cristo!

“POR ISSO NÃO DESANIMAMOS. EMBORA
EXTERIORMENTE ESTEJAMOS A DESGASTAR-NOS,
INTERIORMENTE ESTAMOS SENDO RENOVADOS DIA
APÓS DIA.”
2 CORÍNTIOS 4:16

Fevereiro
Fevereiro

floresça
EM ALEGRIA E
CONTENTAMENTO

OS ALEGRES CANTAM!
Cantemos juntos as maravilhas da criação, que revelam o amor de
Deus por nós. Toda a Criação louva o amor de Deus. Porque
conhecemos o amor de Deus, temos alegria! Somos alegres apesar
dos problemas. Alegria é um fruto do Espírito. Não quer dizer que
andar com Deus garantirá ausência de problemas, mas é garantia
de paz em toda e qualquer circunstância, por isso podemos cantar!
Cantar a Palavra! Cantar a Verdade de Deus! Cantar a Sabedoria de
Deus! Ao olhar para a obra do Senhor, nossa alma canta de alegria.
Compartilhemos o canto de alegria “diante e com” os nossos
alunos!
“SEMPRE TENHO O SENHOR DIANTE DE MIM. COM ELE À MINHA
DIREITA, NÃO SEREI ABALADO. POR ISSO O MEU CORAÇÃO SE
ALEGRA E NO ÍNTIMO EXULTO; MESMO O MEU CORPO REPOUSARÁ
TRANQUILO.”
SALMOS 16:8-9

Fevereiro
Março

floresça
E REVELE A SABEDORIA
POR MEIO DAS CIÊNCIAS

OS SÁBIOS TEMEM A DEUS!
O melhor caminho para compreender algo, é conhecer ou
conversar com quem criou. A Bíblia orienta que devemos pedir
sabedoria a Deus e que Ele de graça a dará. Essa sabedoria não é
somente para questões de comportamento ou fé, mas também
para compreender a Criação, ou seja, todas as Ciências! Deus criou
e estabeleceu as leis da Física, da Química, da Matemática. Tem
total controle sobre a História e determina a Geografia. Conhece
pensamentos e intenções que nem chegaram a nossa boca ou
coração. Coordenou o nascimento e funcionamento de cada célula
de nosso corpo. Sim, conhecer a Deus é um excelente caminho
para ser sábio nos conhecimentos científicos. Andemos com
nossos alunos nesse caminho e com a companhia do Criador!
“ENSINA-ME O BOM SENSO E O CONHECIMENTO, POIS CONFIO EM
TEUS MANDAMENTOS.”
SALMOS 119:66

Fevereiro
Abril

floresça
E REVELE A COMPAIXÃO
E A DOAÇÃO NAS ATITUDES

OS COMPASSIVOS COMPARTILHAM
BONDADE!
Estamos vivos pela compaixão de nosso Salvador! Ele viu a nossa
necessidade e fez o que não poderíamos fazer. A compaixão impele
a ação. Olhar para a necessidade do próximo e fazer algo para
ajudar é ser compassivo, é revelar a grandeza do Criador em nós,
pois Ele é assim. Que as escolas cristãs ensinem a compaixão em
atitudes e promovam atividades que exerçam bondade! Compaixão
é agir em favor da necessidade do próximo. A pergunta de Jesus é:
Quem é o seu próximo na comunidade escolar? É para ele que você
deve exercer bondade.
“EM TUDO O QUE FIZ, MOSTREI-LHES QUE MEDIANTE TRABALHO
ÁRDUO DEVEMOS AJUDAR OS FRACOS, LEMBRANDO AS PALAVRAS
DO PRÓPRIO SENHOR JESUS, QUE DISSE: ‘HÁ MAIOR FELICIDADE
EM DAR DO QUE EM RECEBER.’’
ATOS 20.35

Fevereiro
Maio

floresça
E REVELE A FORÇA E A
DEDICAÇÃO POR MEIO DO
TRABALHO

O TRABALHO BEM FEITO É HONRA
PARA O TRABALHADOR!
A cultura atual não é de excelência. Os alunos não se incomodam
ou se envergonham por um resultado ruim. Profissionais não se
esforçam para permanecer no emprego. Pessoas se contentam em
fazer aquém do necessário. Existe uma cultura de mediocridade e
ela não reflete um compromisso com Deus. Como cristãos,
devemos dar bom exemplo, devemos ser exemplo de honestidade,
bom desempenho e respeito. Deus assina sua obra com excelência.
Seus filhos também deveriam fazer assim. Que escolas e
educadores cristãos sejam exemplo e influenciem seus alunos com
o testemunho da excelência.
“VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE FAZ BEM O SEU TRABALHO?
SAIBA QUE ELE É MELHOR DO QUE A MAIORIA E MERECE ESTAR NA
COMPANHIA DE REIS.”
PROVÉRBIOS 22:29

Fevereiro
Junho

floresça
DE SUA BOCA UM
LINGUAJAR SAUDÁVEL
E ABENÇOADOR

A BOCA REVELA O QUE ESTÁ NO
CORAÇÃO!
O falar tem tido muito destaque na sociedade e nas redes sociais.
Muito antes disso, a Bíblia já exortava sobre o poder da língua, e
Jesus disse que as palavras revelam o que está no interior. Em
tempo de tantos vigias das palavras, é bom que escolas e
educadores cristãos mostrem exemplo no falar, especialmente no
falar a VERDADE. A Verdade é inegociável. Ela nos livra do mal. A
verdade nunca fere, ao contrário, ela cura. E Jesus nos ensina que
ela deve ser dita sempre com amor. Que haja incentivo para leitura
da Palavra nas casas e nas escolas cristãs... já que a boca fala do
que o coração está cheio! Espalhemos a Palavra de esperança e
salvação!
“A BOCA DO JUSTO PROFERE SABEDORIA, E A SUA LÍNGUA FALA
CONFORME A JUSTIÇA. ELE TRAZ NO CORAÇÃO A LEI DO SEU
DEUS; NUNCA PISARÁ EM FALSO.”
SALMOS 37:30-31

Fevereiro
Julho

floresça
O PERDÃO E
A RESTAURAÇÃO
NOS CORAÇÕES

O CORAÇÃO PERDOADOR É CURA
PARA TODOS!
O dia a dia pode acumular um fardo que não precisamos carregar.
Esse fardo, de mágoas e ressentimentos, abre feridas em nosso
coração e mente, que adoece o nosso corpo, e consequentemente,
atinge áreas e pessoas a nossa volta. Exercitar o perdão não é uma
tarefa fácil, mas é uma necessidade para o bem de toda uma
comunidade ou família. O perdão é sublime! É como uma brisa
fresca no calor de 40° graus! Essa brisa tem o poder de renovar
corações e restaurar relacionamentos. Que a beleza do perdão seja
constante na escola e nos relacionamentos da escola e das
famílias. Sejamos perdoadores e creiamos no Deus que faz novas
todas as coisas.

“COMO É FELIZ AQUELE QUE TEM SUAS TRANSGRESSÕES
PERDOADAS E SEUS PECADOS APAGADOS!”
SALMOS 32:1

Fevereiro
Agosto

floresça
BOM SENSO E BOAS
AÇÕES

SEJA SAL E SEJA LUZ!
Não ser confundido com quem vive na escuridão deve ser uma
meta de vida para o cristão. Ter atitudes e pensamentos diferentes
por serem alinhados à Palavra de Deus deve ser uma busca
constante em nossa vida. O cristão sempre deve dar bom
testemunho: pelos seus valores, pela sua postura, pelo bem que faz,
pelas palavras sábias, pelo acolhimento a pessoa não ao erro
cometido, pela diferença positiva, ou seja, ser diferente de modo
que revele a Cristo. Que nossos alunos vejam a “luz” e
experimentem o “sal” em nossas vidas como educadores que
seguem a Cristo.

“ASSIM BRILHE A LUZ DE VOCÊS DIANTE DOS HOMENS,
PARA QUE VEJAM AS SUAS BOAS OBRAS E GLORIFIQUEM
AO PAI DE VOCÊS, QUE ESTÁ NOS CÉUS.”
MATEUS 5:16

Fevereiro
Setembro

floresça
E REVELE A BELEZA E A
CRIATIVIDADE NAS ARTES

EXCELÊNCIA É ASSINATURA DE DEUS!
Ao contemplar o mundo criado, vemos a assinatura de um grande
Artista. Cores, formas, texturas, elementos tão diferentes
espalhados com sabedoria e graça em todo o cosmos. Apreciar a
Criação nos aproxima do Criador. É possível ver características do
autor nas obras feitas. Propósito, organização, planejamento
revelam o método do Criador. Planetas, animais, seres humanos
revelam o poder (talento) do Criador. A permanência da criação e a
presença do Criador no decorrer da história revelam o cuidado de
Deus com sua obra. Sejamos admiradores das obras do Senhor e
que O amemos mais por elas existirem. E que ensinemos nossos
alunos a amarem a Criação pelo que ela revela do seu Criador. Ele
nos fez capazes de criar beleza também!
“E VIU DEUS TUDO QUANTO TINHA FEITO, E EIS QUE ERA MUITO BOM...”
GÊNESIS 1:31

Fevereiro
Outubro

floresça
E REVELE FÉ E
HUMILDADE NO
DIA A DIA

OS HUMILDES HERDARÃO A TERRA!
Diante das dificuldades as crianças se mostram boas professoras
aos adultos. Elas enfrentam os desafios com fé e esperança. Já viu
criança pulando na piscina ou de um ponto alto? É claro, que
podemos avaliar que isso se dá porque elas não têm a dimensão do
risco, mas, também podemos interpretar essa reação como sendo
de uma confiança extrema no adulto que diz: vem que eu te seguro!
Na jornada da vida podemos aprender com as crianças a
desenvolver confiança no Salvador. Precisamos aceitar com
humildade que não temos controle sobre o próximo passo, e se
lançar com fé no cuidado do Deus do universo. Ao viver essa vida de
humildade e fé, ensinaremos nossos alunos o valor de confiar na
Palavra.
“A RECOMPENSA DA HUMILDADE E DO TEMOR DO SENHOR
SÃO A RIQUEZA, A HONRA E A VIDA.”
PROVÉRBIOS 22:4

Fevereiro
Novembro

floresça
A SOLIDARIEDADE E
A CIDADANIA NA SUA
COMUNIDADE

O BOM CRISTÃO, É NATURALMENTE,
BOM CIDADÃO!
Ser discípulo de Jesus é ter o compromisso de aprender com Ele, e
em seguida, ser representante dEle. Suas ações promoviam o bem
comum e suas palavras exortavam a paz e ao cumprimento das
leis. Ser um bom cidadão e agir com solidariedade é muito além de
uma atitude humana motivada pelo discurso social. Ser um bom
cidadão envolve lutar para promover a cultura do Reino de Deus
nesse mundo. A cultura do Reino de Deus é naturalmente boa e
agradável para o bem comum. Sejamos boas testemunhas do que
Deus fez nossas vidas, e semearemos o bom exemplo no dia a dia
com nossos alunos.

“O QUE OPRIME O POBRE INSULTA ÀQUELE QUE O CRIOU,
MAS O QUE SE COMPADECE DO NECESSITADO O HONRA.”
PROVÉRBIOS 14:31

Fevereiro
Dezembro

floresça
O FRUTO DO ESPÍRITO
NA VIDA

NA ESTAÇÃO APROPRIADA... A ÁRVORE
BEM FIRMADA DÁ O SEU FRUTO!
A árvore florida enche nossos olhos, mas a árvore com frutos, nos
alimenta! A árvore de raízes fortes é nutrida e promove o bem
através de sombra, flores e, se for uma árvore frutífera, frutos. Uma
escola cristã bem fundamentada também é promotora de bem
estar! Ela serve para a alegria e satisfação do coração, mas
também é instrumento para nutrir mentes! Escolas e educadores
cristãos são instrumentos de Deus para alimentar a próxima
geração. É um ciclo de pessoas fortes em Deus, que semeiam a boa
semente, para que no futuro haja pessoas fortes e que alimentarão
outras com a boa semente! Sejamos parte desse grande projeto de
Deus! Semeemos a boa semente!
“EU SOU A VIDEIRA, VÓS AS VARAS; QUEM ESTÁ EM MIM, E EU
NELE, ESSE DÁ MUITO FRUTO; PORQUE SEM MIM NADA PODEIS
FAZER.”
JOÃO 15:5

