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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Lição da Escola Sabatina

UNIDOS EM SERVIÇO

par
ome

2
11 de julho

VERSO PARA
DECORAR
Todos eles
[os discípulos] se
reuniam sempre
em oração.
Atos 1:14.

MENSAGEM

Você já discutiu com seu
melhor amigo ou amiga?
Como você se sentiu depois
da discussão? Isto mudou o
que você sentia a respeito
de seu amigo ou amiga?
Foi fácil fazer coisas juntos
depois do que aconteceu?
Os discípulos de Jesus
frequentemente discutiam.
Leia a história para descobrir
como eles mudaram.

OP 25199 / Licão Primários / 2º Trimestre – Ano A (2012)

A oração nos
prepara para o
serviço.

J

esus escolheu doze
homens para ser Seus
discípulos ou amigos
especiais. Eles estavam com Ele no começo,
quando João O batizara no
rio Jordão. Permaneceram
com Ele até Sua crucifixão
no Calvário. Todos os dias,
eles ouviam Suas maravilhosas histórias, iam com Ele ao
templo e O ouviam explicar as Escrituras. Melhor de
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tudo, eles viam Jesus curar pessoas. Sabiam de cidades inteiras em que não
havia nenhum doente, porque Jesus
estivera ali. Pense nisto: Nenhuma
pessoa doente na cidade!
Jesus tentou avisá-los do que estava para acontecer com Ele. Disse-lhes
que morreria e ressuscitaria. Eles, porém, não prestaram atenção, ou não
quiseram compreender. Tinham suas
próprias ideias. Achavam que Jesus Se
tornaria rei na Terra. Esperavam que
Ele estabelecesse um reino e os libertasse dos romanos. Frequentemente,
discutiam quem entre eles se tornaria então o discípulo mais importante. Tiago e João ainda envolveram a
própria mãe. Ela perguntou a Jesus
se eles não poderiam assentar-se ao
lado de Jesus quando Ele Se tornasse
rei. Isso deixou os outros discípulos
muito zangados!
Depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos e alguns
de Seus seguidores. Explicou as profecias sobre Seu nascimento e morte.
Falou-lhe sobre o reino de Deus. Os
discípulos, finalmente, compreenderam que Jesus não viera para lutar
contra os romanos. Compreenderam
que Jesus voltaria para o Céu. Mas
Ele prometeu que eles não estariam
sozinhos. Enviaria o Espírito Santo
para estar com Seus seguidores. Antes que voltasse para o Céu, Jesus lhes
deu instruções muito claras. Eles deviam permanecer em Jerusalém e esperar pelo Espírito Santo.
Dessa vez, eles ouviram e obedeceram. Reuniam-se cada dia com
outros crentes. Conversavam sobre
as coisas que haviam aprendido, e
despendiam tempo em oração. Enquanto oravam juntos, pensavam no
14

passado. Sabiam que haviam feito e
falado algumas coisas que não eram
corretas. Compreenderam que não
haviam sido bondosos uns para com os
outros. E endireitaram as coisas entre
eles. O mais importante: Pediram que
Deus lhes perdoasse tudo o que fizeram de errado.
Enquanto estavam esperando, alguma coisa maravilhosa aconteceu:
Aprenderam a conhecer melhor uns
aos outros. Todas as antigas discussões
pareciam não ter mais importância.
Eles se tornaram unidos em seu desejo
de servir a Deus. Desejavam espalhar
as boas-novas sobre Jesus. Queriam
falar aos outros como Jesus viera ao
mundo e morrera por todas as pessoas.
Desejavam que todos soubessem que
Jesus voltara para o Céu. Que as pessoas precisavam preparar-se para contar
aos outros que Jesus viria novamente
para nos levar para morar com Ele.
A oração ajudou a uni-los e ter um
mesmo alvo – servir a Deus. A oração
pode fazer o mesmo por você hoje.
Referências: Atos 1; 2:1-4; O Libertador, p. 476479; Os Embaixadores, p. 21-23.
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Atividades diárias
SÁBADO
11 DE JULHO

Se possível, faça uma caminhada de oração com seus familiares.
Caminhem pela vizinhança e orem
pelas pessoas que moram ali.
No culto familiar, cantem “Pai
Nosso”, Hinário Adventista, no 609.
Então, orem em agradecimento
pela oportunidade de servir a Deus.

SEGUNDA
13 DE JULHO

Durante o culto familiar de
hoje, leia e comente Atos 1:12-26.
Quem estava entre as pessoas que
permaneceram e oraram juntas?
O que aconteceu a elas?
Descasque uma laranja e a separe em gomos. Segure os gomos
juntos como se formassem ainda
uma laranja inteira. Agora, tire
fora um gomo. A laranja ainda
está inteira? Sua igreja é “inteira”
se todas as pessoas não usarem
seus talentos? Por quê?
Pergunte a seus pais como eles
servem na igreja? Conversem sobre maneiras de vocês servirem
na igreja juntos ou sozinhos. Ore
para que encontre maneiras de
usar sabiamente seus talentos.

DOMINGO
12 DE JULHO

Leia Atos 1:1-11, e comente
com a família. O que Jesus desejava que os discípulos fizessem? Leia
novamente o verso 11. O que ele
significa para você?
Jesus disse aos discípulos que
esperassem em Jerusalém. Sentese silenciosamente durante cinco
minutos antes de ir brincar ou
almoçar. Que tal esperar?
Desenhe um círculo. Escreva as
palavras do verso para decorar na
borda do círculo. Corte as palavras
separadamente. Misture-as e, então, procure novamente colocá-las
em ordem.
Ore para que Deus o ajude a
ouvir sempre Seus planos para você.
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Atividades diárias
TERÇA
14 DE JULHO

Leia a oração que Jesus ensinou
aos discípulos (veja Mateus 6:9-13),
e comente com a família. O que
você aprendeu sobre perdoar os outros? Você precisa perdoar alguém
hoje?
Saia ao ar livre e procure uma
árvore. Anote todas as diferentes
partes da árvore que você pode
ver. A árvore poderá viver sem
todas estas partes? Como é com
sua igreja? (A igreja necessita de
todas as pessoas. Trabalhando
juntos, nós somos fortes.)
Ore para que as pessoas de sua
igreja trabalhem juntas para servir a Deus.

QUARTA
15 DE JULHO

Durante o culto familiar de
hoje, leia e comente Lucas 11:513. Faça uma lista de boas coisas
que Deus dá a você e à sua família. Como vocês podem usar essas
coisas para o serviço de Deus?
Peça que duas pessoas lhe contem como a oração tem feito diferença na vida delas.
Recapitule seu verso para decorar. Faça uma oração de agradecimento porque Deus sempre
nos ouve e responde.

SEXTA
17 DE JULHO
QUINTA
16 DE JULHO

A oração leva à união – trabalhar juntos. Procure em um dicionário o significado da palavra
união. Durante o culto de hoje,
comente com os familiares o que
você descobriu.
Desenhe um símbolo ou logotipo para oração, serviço e união.
Mostre-o à sua família.
Faça um serviço secreto para
alguém, hoje. Ore por essa pessoa.
16

Durante o culto de hoje, recapitule e comente Atos 1 com
os familiares. Que três coisas
importantes vocês aprenderam
deste capítulo? Digam juntos
seu verso para decorar. O verso
é uma dessas três coisas?
Cantem juntos “Bendita
Hora de Oração”, Hinário Adventista, no 419, ou outro hino
sobre oração aprendido na Escola Sabatina. Então, peça a Deus
que esteja com sua família em
Seu dia especial de sábado.
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Risque uma letra sim, outra não, começando com a segunda letra de cada palavra para descobrir como os discípulos conservaram a fé em Jesus.
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Todos eles [os
discípulos] se
reuniam sempre
em oração.
No princípio Deus
ATOS 1:14.
criou os céus e a Terra.

a
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Exercício

GÊNESIS 1:1.
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