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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Marta Irokawa

AVES AJUDAM
Mensagem: Deus nos ama e nos dá tudo de que necessitamos.
Verso para decorar: “O meu Deus suprirá todas as necessidades de
vocês.” Filipenses 4:19, NVI.
Referências: 1 Reis 17:1-6; Os Ungidos, p. 51-54.

A criança deverá:
Saber que Deus conhecia as necessidades de Elias e cuidou dele.
Sentir-se confiante de que Deus pode suprir suas necessidades diárias.
Responder agradecendo a Deus todas as coisas.
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“O meu Deus suprirá
todas as necessidades de
vocês.”

LIÇÃO

5

1o de agosto

Marta Irokawa

Quando você está com fome, quem lhe dá alimento?
Deus alimentou Elias de um modo muito especial.

A

cabe, o rei do povo especial de
Deus, estava adorando ídolos! Deus
observou quando o rei Acabe se inclinou
diante do ídolo Baal.
“Manda-nos bastante chuva, ó, Baal!”,
orava o rei Acabe ao seu ídolo. “Mandanos chuva para que nossas plantas cresçam no campo e tenhamos abundância
de alimento.”
O rei Acabe orava ao ídolo Baal todos
os dias. Ele até construiu um templo para
Baal para que todos pudessem adorá-lo.
E muitas pessoas o adoravam.
Será que havia entre eles alguém que
não adorava Baal? Alguém que realmente
amava a Deus? Haveria alguém a quem
Deus pudesse usar para dizer ao Seu povo
especial que precisava voltar a adorar o
verdadeiro Deus? Sim, havia. Elias!

Sendo assim, Deus falou a Elias. Deus
deu a Elias um recado muito importante
para o rei Acabe.
Elias foi rapidamente até o palácio do
rei Acabe. E, então, disse com voz firme:
– Meu Deus, o Deus de Israel, manda
dizer que não cairá orvalho nem chuva
nos próximos anos, exceto pela minha
palavra. O ídolo Baal não lhe pode mandar chuva.
O rei Acabe não podia crer no que
estava ouvindo! Ficou surpreso, de boca
aberta! Antes de o rei poder pensar em
responder alguma coisa, Elias saiu apressadamente do palácio.
“Para onde devo ir agora?”, pensou
Elias. “O rei Acabe vai ficar muito furioso!”
Deus falou novamente com Elias.
“Vá para o leste e esconda-se perto do
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riacho de Querite”, disse Ele. Deus sabia
que o rei Acabe procuraria matar Elias.
“Você poderá beber água fresca do riacho”, Deus acrescentou, “e dei ordem aos
corvos para o alimentarem ali.”
Elias foi apressadamente para o riacho
de Querite. Sentou-se no chão e ficou
pensando em tudo o que acontecera.
Quando o sol estava quase desaparecendo atrás das montanhas, Elias ouviu
a voz de pássaros que se aproximavam.
“Cau! Cau! Cau!” Grandes corvos pretos
voaram baixinho, deixando o alimento
que traziam no bico sobre uma rocha

bem perto de Elias. Então, voaram rapidamente e foram embora.
Elias observava enquanto os pássaros desapareciam. “Incrível!”, pensou
Elias. “Quando Deus disse que mandaria corvos me alimentarem, Ele estava
falando sério!”
Elias inclinou a cabeça e agradeceu a Deus. Sentou-se, então, sobre
a rocha e pegou seu jantar. Depois,
olhou para o céu na direção em que
os corvos voaram. Deus havia cumprido Sua promessa. Deus sempre
cumpre Suas promessas.
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Vandir Dorta Jr.
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Sábado à tarde (1o de agosto)

Terça-feira (4 de agosto)

Leiam juntos a história da lição diariamente
e recapitulem o verso para decorar.
Escreva cada palavra do verso para decorar
em um pedacinho de papel. Deixe que a criança
corra ou “voe”, fazendo de conta que ela é um
corvo, para pegar os pedaços de papel que deverão ser jogados para cima. À medida que ela
for conseguindo pegar os pedaços de papel, leia
cada palavra e ajude-a a formar o verso completo.
Repitam juntos o verso para decorar. Guardem
os papeizinhos para ser utilizados todos os dias
da semana.
Se algum dia desta semana chover, coloque
um copo do lado de fora para recolher água da
chuva. Depois, meça para ver quanta chuva
caiu, e pergunte à criança: Por que precisamos
de chuva?

Ajude a criança a encenar a história da lição,
usando elementos como pássaro de brinquedo, água e pão. Pergunte: Quantas coisas Jesus
tem lhe dado? Enumere uma por uma e ajude
a criança a contá-las.
Agradeçam a Deus o cuidado Dele por vocês.

Domingo (2 de agosto)
Leiam juntos 1 Reis 17:1-6. Pergunte: Que
recado Elias transmitiu ao rei Acabe? Depois, o
que Deus ordenou que Elias fizesse?
Usando dois copinhos descartáveis com
terra, ajude seu filho a plantar algumas sementes de crescimento rápido. Pergunte: De
que as sementes precisam para se desenvolverem? Coloque os dois copos perto de uma
janela. Diariamente, durante a semana, lembre
a criança de molhar um dos copos, e não colocar nenhuma água no outro copo.

Vandir Dorta Jr.

Segunda-feira (3 de agosto)
Leiam juntos a história da lição. Pergunte:
O que Deus deu a Elias, além do alimento? (Um
lugar seguro, água.) Incentive a criança a contar
a história da lição a um amiguinho que precise saber que Deus nos dá tudo de que realmente necessitamos.

Quarta-feira (5 de agosto)
Saiam ao quintal e procurem ver pássaros.
Se possível, alimentem os pássaros com migalhas de pão ou sementes. Pergunte: Como você
se sentiria se os pássaros viessem trazer-lhe
alimento, hoje?
Para louvar a Deus por lhes dar tudo de que
necessitam, cantem “O Meu Deus Dará”, CD
Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 44.

Quinta-feira (6 de agosto)
Fale sobre animais de estimação. Ajude a
enumerar as coisas que um animalzinho necessita (alimento, água, carinho, etc.). Comente sobre a maneira de Deus nos dar tudo de
que necessitamos.
Cantem sobre o cuidado de Deus.

Sexta-feira (7 de agosto)
Durante o culto familiar, leia acerca de
Elias em Os Ungidos, p. 52 (segundo e terceiro
parágrafos).
Dê uma olhada nas sementes que no domingo foram semeadas nos copos. O que está
acontecendo com o copo que foi molhado cada
dia? E com aquele que não foi molhado? Explique que falta de água é o que chamamos de
seca, e foi isso que aconteceu nos dias de Elias.
Cantem “Jesus Cuida”, CD Tempo de Lou-
var, Jardim-Ano A, faixa 24. Repitam o verso
para decorar.
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