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.

PR OJ ETO S E S P ECI A IS

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

1
Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri

Guiné-Bissau

Banjul

Dakar
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DIVISÃO CENTRO-OESTE AFRICANA
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Camarões
Central Africana
Leste Nigeriana
Leste do Sahel
Norte de Gana
Norte Nigeriana
Sul de Gana
Oeste Africana
Oeste Nigeriana
Oeste do Sahel
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Lição da Escola Sabatina

TODOS POR UM
E UM POR TODOS

uo

4
25 de julho

VERSO PARA
DECORAR
Sirvam [...]
de boa vontade,
como servindo ao
Senhor, e não aos
homens.
Efésios 6:7.

MENSAGEM
Deus nos
concede dons a
fim de ajudarmos
outras pessoas.

Você já presenciou um
batismo em sua igreja?
Você pode já ter sido
batizado. A pessoa que
você viu ser batizada
estava triste ou feliz?
Os primeiros cristãos
estavam vibrando
porque muitas pessoas
se uniam à igreja.

O

s discípulos transbordavam
de felicidade e de admiração por tudo o que estava
acontecendo. Pense – 3 mil
novos crentes haviam-se unido à
igreja em um só dia!
Muitos desses novos crentes
eram estrangeiros em Jerusalém.
Tinham viajado uma longa distância, partindo de lugares diferentes para celebrar a Festa da
Páscoa. A maioria planejava retornar para casa assim que a festa
23
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terminasse. Mas depois, muitos mudaram de opinião. Não mais tinham
pressa de voltar para casa. Queriam
permanecer em Jerusalém mais algum tempo. Poderiam aprender com
os discípulos um pouco mais sobre
Jesus. Você poderá até dizer que eles
estavam famintos para aprender sobre Jesus.
Os crentes de Jerusalém receberam alegremente em seus lares os
novos crentes. Eles tomavam as refeições juntos. Juntos oravam e louvavam ao Senhor.
Alguns dos crentes eram ricos,
outros eram pobres. Alguns deles
não possuíam nada porque haviam
sido rejeitados por seus familiares
quando se tornaram cristãos. Outros haviam vendido sua propriedade ou bens a fim de poderem ajudar
outras pessoas.
Todos partilhavam o que tinham.
Para eles, as coisas deste mundo não
tinham mais nenhuma importância.
Eles criam que Jesus havia ressuscitado. Criam que Ele logo voltaria e os
levaria para o lar no Céu. Estavam
cheios de esperança e amor.
Os crentes também estavam
cheios do Espírito Santo. Desejavam
compartilhar a esperança e o amor
com todos. O Espírito Santo usava os
crentes para realizar muitos milagres.

Naquele tempo não havia jornais,
rádios ou televisão em Jerusalém.
Mas nem por isso as notícias da igreja primitiva deixaram de se espalhar.
Todos falavam sobre as boas-novas
do evangelho.
– Você ouviu o que aconteceu esta
manhã em frente ao templo?
– Lembra-se de minha vizinha?
Aquela que era paralítica desde o nascimento? Bem, deixe-me contar-lhe o
que aconteceu com ela ontem!
– Você sabe o que eu vi?
Os membros da igreja primitiva
ensinavam a Palavra de Deus. Eles
compartilhavam alegremente uns com
os outros. Frequentemente comiam
juntos. Também compartilhavam dos
rituais da Santa Ceia. Diariamente,
havia um período de oração e louvor.
Cada dia, novas pessoas ouviam a história de Jesus. E, todos os dias, mais
pessoas se uniam à igreja.
A igreja de Cristo, a nossa igreja,
deve ainda fazer isso atualmente. Os
crentes devem ensinar a Palavra de
Deus uns aos outros. Amigavelmente, devemos participar juntos de refeições e compartilhar dos rituais da
Santa Ceia. Juntos, devemos louvar a
Deus e orar. E o Senhor acrescentará à
igreja aqueles que estão sendo salvos.
Referências: Atos 2:42-47; Os Embaixadores
p. 36, 37.
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Atividades diárias
SÁBADO
25 DE JULHO

Os primeiros cristãos se alegravam amigavelmente, despendendo tempo juntos. Se possível,
procure outra família para fazer
alguma coisa juntos. Compartilhe
sua lição com eles.
Os primeiros cristãos ajudavam uns aos outros. Experimente
ajudar uns aos outros em sua família, hoje. Agradeça a Deus o privilégio de ajudar outras pessoas.

DOMINGO
26 DE JULHO

Leia e comente Atos 2:42-47
durante o culto familiar. Faça uma
lista das coisas que os primeiros
cristãos faziam. Que atividade apela
mais a você? E aos seus familiares?
Façam algumas dessas coisas juntos.
Desenhe um coração grande. Escreva nele as palavras do verso para
decorar, depois corte-o em vários
pedaços. Procure ajuntar os pedaços e repita o verso para
decorar. Use isto para
ensinar o verso aos
familiares.

SEGUNDA
27 DE JULHO

Durante o culto familiar de
hoje, leia e comente 1 João 3:17,
18. O que Deus pede que façamos? Como você pode usar suas
mãos para ajudar pessoas hoje?
Durante o culto de hoje à noite,
compartilhe sua experiência. Peça
a Deus que esteja com as pessoas
que você ajudou hoje.
Peça à sua família que planeje
um piquenique ou outra refeição
para o próximo sábado. Pergunte se você pode convidar alguém
para estar com vocês.
Entreviste uma pessoa adulta
de sua igreja. Pergunte-lhe como
a pessoa ajuda na igreja. Quais são
os dons que ela usa?

TERÇA
28 DE JULHO

Durante o culto de hoje, leia
e comente com os familiares
Atos 2:42, 43. Enumere as coisas
que os primeiros cristãos faziam.
Quais delas você pode fazer?
O que fazia as pessoas olharem
com “temor” para os discípulos?
Descubra o que significa a palavra
“temor”, depois pense em algo que
lhe causa “temor”. Faça um desenho sobre isso.
Hoje, ensine a alguém algo
novo sobre Jesus.
Descubra quantos membros
há em sua igreja. Ore por eles e
pelo seu pastor.
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Atividades diárias

e es
vert

QUINTA
30 DE JULHO
QUARTA
29 DE JULHO

Durante o culto de hoje, leia e
comente Atos 2:44, 45. O que você
tem feito para compartilhar com
mais alguém? O que você pode
fazer para ajudar no programa de
serviço à comunidade da igreja?
Pergunte aos familiares como vocês podem ajudar uns aos outros.
Agradeça a Deus tudo o que Ele
tem dado à sua família. Peça-Lhe
que Ele guie você a alguém que
precisa de ajuda.

E
M

Durante o culto de hoje, leia
e comente Atos 2:46, 47. Siga o
exemplo dos primeiros cristãos
e louve a Deus durante o culto.
Permita que alguém escolha seu
cântico de louvor preferido. Faça
alguns instrumentos para acompanhar o cântico. (Pedrinhas ou
grãos em um recipiente de plástico ou lata). Agradeça a Deus o
presente da música.
Faça hoje algo de bom a alguém da família. Conserve isto
em segredo entre você e Deus.

4
SEXTA
31 DE JULHO

Durante o culto, leia e comente Atos 2:42, 47. Faça mímica de
algumas das diferentes atividades
da igreja primitiva. Quantas atividades seus familiares puderam
adivinhar?
Antes da oração, recapitulem
o verso para decorar. Peça a Deus
que envie Seu Espírito Santo para
estar com vocês no sábado, e também durante todos os dias.
© Ilike | Fotolia
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Exercício
Em sua lição procure algumas palavras que mais se aproximam das gravuras-chave
e escreva-as nas linhas abaixo. A razão de termos igreja é encontrada nos espaços na
vertical.

E U M S B M O E R Q A U E E U R O E D M E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A
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Sirvam [...] de
boa vontade, como
servindo ao Senhor, e
não aos homens.
EFÉSIOS 6:7.

No princípio Deus
criou os céus e a Terra.
GÊNESIS 1:1.
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