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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OUVIDOS ATENTOS

O
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Mensagem: Servimos a Deus quando obedecemos à Sua voz.
Verso para decorar: “Fala, Senhor, pois o Teu servo está ouvindo.”
1 Samuel 3:9, NVI.
Referências: 1 Samuel 3:1-10; Os Escolhidos, p. 361, 362.

A criança deverá:
Saber que Deus pede que as crianças, não só os adultos, O ajudem ao
ajudar outros.
Sentir-se segura de que Deus pode usá-la para ajudar outros.
Responder descobrindo maneiras pelas quais Deus pode usá-la.

16
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“Por toda a sua vida será
dedicado ao Senhor.”

LIÇÃO

2

11 de julho

Marta IrokawaMarta Irokawa
Marta Irokawa

Você algum dia já parou para pensar nas pessoas que ajudam na
igreja? Você também pode ajudar.

US

A

na e seu marido Elcana foram ao tabernáculo [casa de Deus, igreja] em
Siló para adorar o Senhor. Ali, Ana orou
pedindo um bebê. O velho sacerdote
Eli pediu que Deus atendesse à oração
dela e lhe desse um bebê. Quando Ana
voltou para casa, ela observou as crianças correndo umas atrás das outras, enquanto brincavam.
Ana ria das crianças barulhentas e
ofegantes. Ela sorria para suas mães. Ana
guardou seu segredo consigo mesma.
Finalmente, ela também seria mãe!
Um dia, o bebê de Ana nasceu. Ela olhava para os lindos cabelos castanhos cacheados do seu bebezinho, para seus belos
olhos e orelhinhas. Ana acariciava a pele
macia e contava os dedinhos de seu pé.
Ela deu ao seu filhinho o nome de Samuel,

porque esse nome significa “pedido ao Senhor”. Ana havia orado pedindo a Deus um
filho, e Ele atendera seu pedido.
No ano seguinte, quando chegou novamente o tempo de ir adorar o Senhor
em Siló, Elcana foi, mas Ana ficou em
casa com o bebê.
– Vou esperar até que o bebê possa
se alimentar sozinho – disse ela ao marido. – Então, eu o levarei ao tabernáculo.
Ele ficará lá e servirá ao Senhor.
Assim, quando Samuel cresceu o suficiente para se alimentar sozinho, Ana
o levou para o tabernáculo conforme
havia prometido.
– Lembra-se de mim? – perguntou ela a
Eli. – Eu estive aqui orando ao Senhor por
um filho. Ele me deu este lindo menino
e agora vim trazê-lo de volta ao Senhor.
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Marta Irokawa

um novo casaco e levava para Samuel.
E, cada ano, o sacerdote Eli pedia a bênção de Deus sobre Ana e Elcana para que
tivessem mais filhos.
Deus abençoou Ana e seu marido,
e eles tiveram mais três filhos e duas
filhas. Esses filhos viviam em casa com
seus pais, mas o pequeno Samuel morava no tabernáculo e ajudava o sacerdote
Eli. Ana amava muito Samuel.

Vandir Dorta Jr.

Meu filho, durante todos os dias de sua
vida, pertencerá a Deus.
O pequeno Samuel olhou para o rosto do sacerdote Eli. Ele não teve medo de
ficar com ele no tabernáculo.
Ana sentia muita falta do seu menininho! Mas ela sabia que havia tomado
a decisão certa. Então, ela esperava com
ansiedade o ano inteiro para ir adorar
no tabernáculo. Cada ano, Ana fazia

Marta Irokawa

el.
nue

Marta Irokawa

Vandir Dorta Jr.

o,
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Sábado à tarde (11 de julho)

Segunda-feira (13 de julho)

Descubra um lugar tranquilo e sentados
ali, leiam juntos a história da lição. Ajude a
criança a se lembrar de que Samuel começou a servir a Deus no tabernáculo quando
era pequeno, e continuou servindo ao Senhor
enquanto crescia cada vez mais.

Leiam juntos a história da lição. Pergunte: O
que Ana levava cada ano para Samuel? Quantos
filhos mais Deus concedeu a Ana e seu marido?
Mostre à criança algumas fotos de quando
ela era bebê. Comente sobre o que ela podia
fazer quando era bebê e compare com o que
pode ajudar agora. Cantem “Entrega”, CD Tempo
de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 33.
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“Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor.”1 Samuel 1:28, NVI. Ensine o verso, escrevendo-o em um pedaço de papel dobrado em
forma sanfonada, cada palavra em uma dobra
do papel. Ao levantar o papel, ele vai se desdobrando e você poderá ler o verso todo.
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Leiam juntos 1 Samuel 1:20-28, parafraseando
quando necessário. Pergunte: O que significa o
nome Samuel? Quando Ana levou Samuel para
o sacerdote Eli?
Faça uma tabela de crescimento para a criança. Use uma fita métrica e marque de centímetro em centímetro. Escreva: “[Nome da criança]
servirá ao Senhor durante todos os dias da sua
vida.” Ajude na decoração da tabela. Meça a
criança e anote sua altura. Depois, diga: “Você
pode servir a Jesus à medida que for crescendo,
como Samuel.”
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Domingo (12 de julho)
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Terça-feira (14 de julho)

Quinta-feira (16 de julho)

Leiam juntos 1 Samuel 2:18-21, parafraseando quando necessário. Pergunte: O que você acha
que Samuel fez para ajudar o sacerdote Eli? O que
você pode fazer para ajudar em casa? Então, deixe
a criança ajudar em uma tarefa em casa.

Pergunte: O que você pode fazer para ajudar
nosso pastor? (Sentar-se quietinho na igreja, ajudar a recolher a oferta, cantar um hino especial,
cumprimentar as pessoas à porta, ajudar a distribuir boletins, etc.) Ajude a criança a escolher alguma dessas coisas para fazer no próximo sábado.
Cante o hino predileto da criança a respeito
de ajudar. Peça que Deus ajude sua família a ser
ajudante Dele todos os dias.

Quarta-feira (15 de julho)
Ajude a criança a escolher um casaco, jaqueta
ou roupão para vestir, enquanto toda a família encena a história da lição. Cantem “Serei Ajudante”,
CD Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 32. Ore
pedindo que Deus auxilie seu filho a ser ajudante
Dele. Digam o verso para decorar antes de orar.

Sexta-feira (17 de julho)
Durante o culto familiar, leia alguns parágrafos selecionados acerca de Samuel em Os
Escolhidos, p. 355, 356. Pergunte: O que Ana ensinou a Samuel? Como Samuel tratou Eli? Como
Eli deve ter tratado Samuel? Como devemos
tratar uns aos outros?
Conte à criança a
respeito da dedicação
dela na igreja (mostre
fotografias, se as tiver).
Explique o que significa
ser dedicado a Deus.
Digam juntos o verso para decorar.
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