UNIÕES
Camarões
Central Africana
Leste Nigeriana
Leste do Sahel
Norte de Gana
Norte Nigeriana
Sul de Gana
Oeste Africana
Oeste Nigeriana
Oeste do Sahel
TOTAL

Saara

IGREJAS
955
137
683
199
902
234
927
131
297
58
4.523

GRUPOS
581
96
612
346
1.092
403
1.244
208
473
92
5.147

Abidjã

MEMBROS
112.493
14.285
160.053
27.297
198.887
45.612
166.768
34.842
57.691
16.255
834.183

Mali

Bobo Diulasso

Argélia

Niamey

Burkina Faso

Acra

POPULAÇÃO
25.641.000
28.913.000
41.956.425
86.871.000
15.073.782
97.075.650
14.390.218
24.458.000
56.842.925
44.895.000
436.117.000

Lomé

São Tomé

Níger

Líbia

Chade

N'djamena

Egito

Sudão

Uganda

Sudão do Sul

em Abuja, Nigéria.

3 Estabelecer um centro médico

Eritreia

Etiópia

Quênia

2 Abrir uma escola de ensino
fundamental e um centro de influência
urbano em Buchanan, Libéria.

1 Construir o Colégio Kobaya, para
ensino infantil, fundamental e médio,
em Conacri, Guiné.

P R O J E TO S E S P EC I A I S

República Democrática
do Congo

República
Centro-Africana
Bangui

Rep. do
Congo

Angola

Brazavile

Libreville

Gabão

Yaoundé

Camarões

Abuja

Nigéria

3

São Tomé
e Príncipe

Guiné Equatorial

Malabo

Benim
Costa
Togo
do Marfim
Porto Novo
Gana

Bamaco

Mauritânia
Nouakchott

Guiné

2

Freetown

Senegal
Gâmbia
Bissau

Exemplar Avulso: R$ 11,20 - Assinatura Anual: R$ 36,00
Dakar
Banjul

Guiné-Bissau

1
Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri
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QUERIDOS PAIS
As lições do Jardim da Infância devem ser apresentadas primeiro na Escola Sabatina e,
depois, recapituladas em casa. As atividades no fim de cada lição, ensinam e reforçam os
conceitos salientados nas lições. Vocês e a criança apreciarão imensamente participar
juntos dessas atividades a qualquer hora do dia.
O material utilizado nas atividades diárias são geralmente coisas comuns que normalmente todos serão capazes de fazer em casa. Entretanto, sugerimos que vocês
leiam com antecedência as atividades da semana seguinte para anotar e providenciar
algum material que não tiverem à mão.
Em cada lição tem um desenho para a criança colorir. Se vocês ainda não têm o
CD Tempo de Louvar para o Jardim da Infância, Ano A, procure-o diretamente na Casa
Publicadora ou com o distribuidor mais próximo. Nesse CD estão as músicas que serão
cantadas durante o ano inteiro na Escola Sabatina. Vocês também poderão usar esse
CD em seus cultos diários com a criança.
Vocês vão perceber que muitas das atividades sugerem a leitura da Bíblia. Agora
é o tempo de ajudar seu filho a compreender que as histórias que ele ouve na Escola
Sabatina estão na Bíblia, a Palavra de Deus.
Tomem tempo, façam planos para adorar a Deus com seu filho todos os dias. Daqui
a alguns anos, vocês se sentirão felizes por terem feito isso.
Orem frequentemente com seu filho. E, quando o fizerem, incluam nosso nome
em suas orações. Vamos orar uns pelos outros ao buscarmos juntos conduzir nossos
filhos a Cristo.
Os Editores
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SERVIÇO: Significa ajudar outros.
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O BEBÊ ESPECIAL DE ANA
Mensagem: Servimos a Deus quando ajudamos outras pessoas.
Verso para decorar: “Que [...] Deus [...] lhe conceda o que você
pediu.” 1 Samuel 1:17, NVI.
Referências: 1 Samuel 1:1-18; Os Escolhidos, p. 353, 354.

A criança deverá:
Saber que Deus deseja que todos sejam felizes.
Sentir-se confiante de que Deus a auxiliará a ajudar outros
a ser felizes.
Responder ajudando pessoas que se sentem tristes.

É
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LIÇÃO
“Que [...] Deus [...] lhe
conceda o que você pediu.”

1

4 de julho

Marta
Irokawa
Marta
Irokawa

Você já se sentiu realmente triste acerca de alguma coisa?
Tão triste que até chorou? Foi assim que Ana se sentiu.

É

tempo de nos prepararmos para nossa viagem ao tabernáculo [casa de
Deus] de Siló – disse Elcana à sua esposa Ana, certa manhã. – Está chegando
o dia da festa.
– Vou arrumar as coisas de que precisaremos – disse Ana, sorrindo.
Cada ano, Ana e Elcana viajavam a
Siló para adorar no tabernáculo que ficava ali. Mas cada vez que eles iam a Siló,
Ana se sentia um pouco triste.
Ana se lembrava dos primeiros anos
de seu casamento. Ela e Elcana tinham
sido muito felizes. Mas o tempo passou
e Ana não havia tido nenhum bebê.
Oh, quanto ela e Elcana desejaram ter
um filhinho!
Finalmente, Ana e Elcana começaram
sua viagem. A estrada estava repleta de

outras famílias. Parecia que em cada família havia crianças. Como Ana desejava
ter um filho!
Em Siló, eles adoravam no tabernáculo. Quando chegava a hora do banquete especial, Elcana dava a Ana uma
porção a mais de alimento. Ele desejava
mostrar-lhe que a amava. Ana apertava bem os olhos, mas pequeninas
lágrimas rolavam deles.
– Ana – dizia Elcana –, não fique
triste por não ter filhos. Eu não sou
melhor do que dez filhos? – dizia ele,
brincando.
Depois da refeição, Ana correu em
direção ao tabernáculo.
– Ó, Senhor – orou ela – se me deres
um filho, eu o darei de volta a Ti. Ele Te
servirá durante toda a sua vida!
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Eli, um idoso sacerdote, observava
Ana atentamente. Com os braços fortemente cruzados, ela se inclinava para a
frente e para trás. Seus lábios se moviam,
mas nenhum som saía deles.
O idoso sacerdote estava certo de
que ela havia bebido vinho.
– Que está você fazendo, vindo aqui
bêbada? – reclamou ele.
Ana ficou ofendida.
– Eu não estou bêbada! – exclamou
ela. – Eu estou contando todo o meu
problema ao Senhor.
A carranca de Eli desapareceu.

– Neste caso, tenha ânimo! – sorriu
ele. – Deus ouviu sua oração. O Deus de
Israel pode dar-lhe o que você Lhe pediu.
Ana, imediatamente, sentiu sua grande nuvem de tristeza desaparecer.
– Oh, eu lhe agradeço! Muito obrigada! – disse ela a Eli.
Ana vagarosamente caminhou de
volta para junto de Elcana. Ana sabia
que Deus responderia à sua oração por
um filho! Ela mal podia esperar para
contar a Elcana sobre sua conversa com
o idoso sacerdote. Ele havia lhe dado
esperança.
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Sábado à tarde (4 de julho)
Todos os dias da semana, leia a história da
lição e recapitule o verso para decorar, usando
os seguintes gestos:

Que [...] Deus
(apontar para cima)

lhe conceda
(mãos para frente com as palmas para cima,
como se estivesse doando)

o que você pediu.
(mãos postas em oração)

1 Samuel 1:17.
(palmas das mãos juntas, se abrindo em
forma de livro)

Domingo (5 de julho)

© Matthew Cole | Fotolia

Juntos, leiam trechos escolhidos de 1 Samuel 1:1-18. Pergunte: [Nome da criança] o que
faz você feliz? O que faz você se sentir triste?
Como podemos ajudar alguém a se sentir feliz? Lembre a criança de dar a alguém o “J” feito
na Escola Sabatina, explicando que a letra “J”
significa Jesus.

a todos os familiares, e lhes dizer o quanto eles a
tornam feliz.
Cante “Desejo Ser um Ajudante”, CD Tempo
de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 28.

Terça-feira (7 de julho)
Pergunte: O que nossa família pode fazer para levar alegria a alguém? Planeje algo
em família, como um prato especial para um
vizinho.
Antes de orar, cantem “Serei Ajudante”, CD
Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 32.

Quarta-feira (8 de julho)
Fale sobre alguma ocasião em que estiveram tristes e vocês oraram, e Jesus os ajudou a
ficar contentes outra vez.
Deixe a criança segurar uma boneca (bebê)
e cantar uma canção de ninar. Louve a Jesus
pelos bebês.

Quinta-feira (9 de julho)
Aponte objetos em um catálogo ou revista e pergunte: [Nome do objeto] faz você feliz
para sempre? Diga: As coisas da Terra podem
nos tornar felizes por algum tempo, mas não
para sempre. Quem pode nos tornar felizes para
sempre? (Jesus.)
Cantem “Juntos Adoramos a Jesus”, CD Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 25. Peça que
Jesus faça a criança feliz.

Sexta-feira (10 de julho)

Segunda-feira (6 de julho)
Encene a história da lição com a família.
Ajude a criança a desenhar um rosto feliz e dar

Durante o culto da noite, leia acerca de
Ana e Samuel em Os Escolhidos, p. 354 (quatro
parágrafos).
Mostre à criança as fotos dela quando era
bebê. Fale como sua família aguardava um bebê.
Cantem cânticos sobre alegria, depois agradeçam a Deus as bênçãos da semana.
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O PRESENTE DE ANA PARA DEUS
Mensagem: Podemos ajudar os líderes de Deus.
Verso para decorar: “Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor.”
1 Samuel 1:28, NVI.
Referências: 1 Samuel 1:20-28; 2:18-21; Os Escolhidos, p. 354-356.

A criança deverá:
Saber que crianças podem servir a Deus.
Sentir-se contente porque Deus quer que ela O ajude.
Responder descobrindo um modo de ajudar algum líder da igreja
durante a semana.
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