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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

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

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.

Quênia

Etiópia

Eritreia

A graça de Deus
nos dá fé
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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

1

Bissau

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

DIVISÃO CENTRO-OESTE AFRICANA

Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri

Guiné-Bissau

Banjul

Dakar
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LIÇÃO DA ESCOLA
SABATINA

LIÇÃO 5

O semeador da Galileia
Seu terreno está pronto para a semeadura?
Referência: Mateus 13:1-9 e 18-23

Verso para memorizar
“As palavras que Eu lhes disse são espírito e vida.” João 6:63.

Mensagem central
A graça de Deus é demonstrada a nós pelo dom de Sua Palavra.

Sábado, 1o de agosto

O

rapaz passou de um
ombro para o outro
. Faça a atividade desta semana
o pesado saco de
Sua Palavra.
. Estude Parábolas de Jesus, p.
sementes que carregava.
33-61; Conselhos aos Pais, ProDesde cedo, ele e o pai esfessores e Estudantes, p. 422.
tavam semeando o campo.
. Ano Bíblico: Amós 8.
Ele contava seus anos pelas
estações de plantio. Esta já
era a décima quarta desde que começara a andar. Ele
havia posto na cabeça que preferiria morar na
cidade, onde os primos viviam e não
precisavam se preocupar em
plantar ou colher nada.
– Filho, é hora de
comer – o pai
chamou. Ele
saiu correndo
ao encontro do pai,
que já havia tirado o
lanche da cesta.
– Espero que seja
o suficiente para
satisfazer sua
fome – o pai
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1o de agosto de 2020
Domingo, 2 de agosto
. Leia a história O Semeador da Galileia.
. Pense: De que maneira Deus plantou Sua Palavra em seu coração?

. Ore em agradecimento a Deus por dar a você
tudo de que precisa para crescer Nele.

. Comece a aprender o verso para memorizar.
. Ano Bíblico: Obadias.

Segunda, 3 de agosto
. Junte várias sementes (disponíveis onde você mora, como

falou, sorrindo. – Estou feliz por sermos lavrasementes de frutas, grãos, etc.),
dores. – Então, falou em um tom mais sério: –
uma folha de papel-toalha ou
um pedaço de algodão, um copo
Ouvi dizer que o novo rabi contou uma história
plástico com terra e um prato.
a respeito de plantações.
.
Coloque duas sementes no pa– Aquele que prega para as multidões, e Se
pel ou algodão, ponha sobre a
chama Jesus? Por que Ele falaria algo a respeito
terra dentro do prato. Mantenha
de plantação?
umedecido até sexta-feira, colo– Por quê? Mas que tipo de pergunta é essa? –
cando água todos os dias.
perguntou o pai, balançando a cabeça. – Nunca . Ore em agradecimento a Deus
por lhe dar a Sua Palavra.
deveria ter permitido que você ficasse na cidade
.
Ano Bíblico: Jonas 1 e 2.
com meu irmão.
– Digo: quem gostaria de ouvir algo a respeito
disso? – o rapaz resmungou.
– Na verdade, algumas pessoas gostam muito de agricultura – o pai
explicou. – Como eu dizia, um lavrador estava semeando num
campo próximo ao lago em que o Rabi estava pregando.
Ele falava de dentro do barco.
– De um barco? – o rapaz se espantou.
– Sim, e foi uma ideia brilhante. As pessoas estavam se aglomerando cada vez mais em volta
Dele, tentando escutá-Lo. Já estavam quase O empurrando para dentro
do lago. Então, Jesus subiu
no barco. Todos pensaram
que já estivesse indo embora, mas não. Ele afastou o
barco da margem, jogou a
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â ncora ali perto, no raso, e começou
a ensinar – os olhos do pai brilhavam
Terça, 4 de agosto
enquanto se lembrava.
– O Rabi apontou para o lavrador
. Leia Mateus 13:39.
. Pense: Em quantos lugares que não eram
e mandou que olhássemos para ele.
bons para se plantar o semeador jogou as
Todos o observaram atentamente.
sementes? Por que o semeador jogou as seEle semeava na encosta bem ao lado.
mentes ali?
O rapaz deu um suspiro.
. Lembre-se: Não importando o quanto
– O que foi? Você não quer escutar?
“seu solo não seja bom”, Deus tem boas-
– o pai reclamou, franzindo a testa. –
novas para você.
. Ore em agradecimento a Deus por espaTudo bem, eu paro de falar.
lhar Sua mensagem em todos os lugares,
O filho tentou engolir o riso. Ele
não importa qual seja o tipo de solo.
sabia que seria quase impossível im. Ano Bíblico: Jonas 3 e 4.
pedir seu pai de falar.
– Vamos, papai, continue. Estou
escutando.
– O Rabi falou sobre plantação, filho. Plantação. Lavoura. Exatamente o que estamos fazendo agora. Quando o semeador levantava os braços, dava até para ver as sementes voando.
O rapaz pegou a cesta e procurou mais um figo.
– O Rabi disse: “Quando o semeador espalha as sementes, algumas caem pelo caminho. Elas são pisadas e os pássaros as comem. Algumas caem sobre as pedras e, quando
germinam, não conseguem crescer e acabam secando porque não têm água.”
– Isso mostra quanto o Rabi conhece de agricultura – disse o filho. – Nenhum
lavrador tentaria plantar num terreno assim.
– Não. Escute – o pai balançou a mão no ar. – O Rabi continuou: “Outras sementes
caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas, algumas caíram
em solo fértil. Essas cresceram e produziram uma grande colheita, cem
Quarta, 5 de agosto
vezes mais do que foi plantado.*
– Não entendi – disse o filho.
. Leia Lucas 8:1.
– Eu também não – o pai confessou.
. Identifique o que Jesus pregava ao via– Especialmente quando o Rabi terjar de um lugar para outro?
. Pense: De que maneira a parábola do
minou a história dizendo: “Quem tem
semeador poderia ser as boas-novas
ouvidos para ouvir, ouça”, como se a
do reino de Deus para as pessoas que
mensagem fosse clara como um cristal.
escutavam Jesus? E para você?
O rapaz olhou para o pai. Os olhos
. Ore em agradecimento a Deus pelas
dele ainda brilhavam.
boas-novas que deu a você.

. Ano Bíblico: Miqueias 4.
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______
* Extraído de Lucas 8:58.

Quinta, 6 de agosto
. Leia Lucas 8:58.
. Compare o relato de Lucas com a parábola escrita em Mateus. Sendo um
dos doze, Mateus provavelmente estava presente quando Jesus contou esta
parábola. Lucas, que nunca havia estado com Jesus, apenas ouviu essa história. O que você imagina que Lucas pensou a respeito dessa parábola?
. Pense: Quem está fazendo todo o trabalho na parábola do semeador? Qual
é a função das sementes?
. Ore pedindo que Deus ajude você a crescer.
. Ano Bíblico: Naum 1.

– Tenho pensado muito nessa história – o pai continuou. – Não acho que Ele estava realmente falando
sobre plantar ou semear.
– Como?
– Penso que Ele deveria estar falando sobre Deus.
– Então, você acha que Deus é um
lavrador?
– Sim. O Rabi disse que o reino de
Deus é como um
lavrador…
– Então, o que é a
semente?
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– Penso que a semente é a Palavra
de Deus.
Sexta, 7 de agosto
O rapaz se sentou.
– Você quer dizer como a Torah?
. Repare em suas sementes. Já deram
– Sim. Você já percebeu que todas as
algum sinal de germinação? Já aparecesinagogas têm rolos com as Escrituras?
ram alguns brotinhos? Cuidadosamente, abra uma semente para ver o início
Temos a Palavra de Deus em todas as sido crescimento de uma planta.
nagogas. É como a semente. – O pai pu.
Pense: O que a semente representa?
xou a sacola e encheu a mão de semen. Lembre-se: Tudo o que é necessário
tes. – Deus não está preocupado com o
para crescer está dentro da semente.
lugar em que a semente será plantada.
De que maneira a semente é como a
Ele a joga em todos os lugares.
Palavra de Deus em você?
.
Ore em agradecimento a Deus por Sua
– Mas isso parece desperdício, pai
Palavra conter em si mesma tudo o que
– disse o rapaz.
é necessário para fazer você crescer.
– É verdade, meu filho. Mas o Se. Ano Bíblico: Habacuque 3.
meador celestial joga as sementes
assim mesmo, na esperança de que
criem raízes e cresçam. – O pai segurou uma semente com o polegar e o indicador. – E sabe o que mais?
– O quê?
– Ninguém sabe quantas sementes esse pequeno grão poderá produzir, não é?
O rapaz concordou balançando a cabeça.
– Imagine quantas sementes poderão ser produzidas a partir das sementes que
estão aqui.
– Seria impossível contar, papai.
– Pai, você acha que esse Rabi sabe algo que não sabemos? – perguntou o filho
com ar preocupado.
– Como assim, meu filho?
– Bem… você acha que Ele conhece Deus muito mais do que nós?
O pai olhou fixamente nos olhos do filho.
– Sim, filho. Penso que Ele conhece Deus muito mais do que nós conhecemos.
O rapaz e seu pai ficaram olhando o campo que os aguardava para ser semeado.
Naquele instante, o filho se sentiu muito feliz por morar ali, na Galileia.

Um recado para você…
“Deus cuida de nós como seres inteligentes, e deu-nos Sua Palavra como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Seus ensinos têm vital importância para nossa prosperidade
em todas as relações da vida” (Ellen G White, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, p. 422).
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Atividade da semana
SUA PALAVRA
Considere este verso:
“Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem
que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao
semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da Minha boca: ________
_______________ __________ __________ ______________, mas fará o que Me
apraz e prosperará naquilo para que a designei.” Isaías 55:10 e 11.
Você consegue descobrir as palavras que estão faltando no verso? É só seguir as
setas. Escreva o verso completo nas linhas abaixo.
			Início

		

Não

		 palavra			sai
voltará
		

para 				

			
				

Sua		

vazia
boca

Mim
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