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
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IGREJAS
955
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GRUPOS
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612
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27.297
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45.612
166.768
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57.691
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834.183
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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
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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.
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QUERIDOS PAIS
As lições do Jardim da Infância devem ser apresentadas primeiro na Escola Sabatina e,
depois, recapituladas em casa. As atividades no fim de cada lição, ensinam e reforçam os
conceitos salientados nas lições. Vocês e a criança apreciarão imensamente participar
juntos dessas atividades a qualquer hora do dia.
O material utilizado nas atividades diárias são geralmente coisas comuns que normalmente todos serão capazes de fazer em casa. Entretanto, sugerimos que vocês
leiam com antecedência as atividades da semana seguinte para anotar e providenciar
algum material que não tiverem à mão.
Em cada lição tem um desenho para a criança colorir. Se vocês ainda não têm o
CD Tempo de Louvar para o Jardim da Infância, Ano A, procure-o diretamente na Casa
Publicadora ou com o distribuidor mais próximo. Nesse CD estão as músicas que serão
cantadas durante o ano inteiro na Escola Sabatina. Vocês também poderão usar esse
CD em seus cultos diários com a criança.
Vocês vão perceber que muitas das atividades sugerem a leitura da Bíblia. Agora
é o tempo de ajudar seu filho a compreender que as histórias que ele ouve na Escola
Sabatina estão na Bíblia, a Palavra de Deus.
Tomem tempo, façam planos para adorar a Deus com seu filho todos os dias. Daqui
a alguns anos, vocês se sentirão felizes por terem feito isso.
Orem frequentemente com seu filho. E, quando o fizerem, incluam nosso nome
em suas orações. Vamos orar uns pelos outros ao buscarmos juntos conduzir nossos
filhos a Cristo.
Os Editores
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Marta Irokawa

C

AZEITE QUE NÃO ACABAVA
Mensagem: Os filhos de Deus cuidam uns dos outros.
Verso para decorar: “Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la?”
2 Reis 4:2, NVI.
Referências: 2 Reis 4:1-7; Conselhos Sobre Mordomia, p. 227.

A criança deverá:
Saber que Deus usa Seus filhos para ajudar a solucionar
problemas que outros enfrentam.
Sentir interesse pelo bem-estar daqueles que enfrentam
problemas.
Responder ouvindo problemas de outros e tentando ajudá-los.
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“Eliseu perguntou-lhe:
Como posso ajudá-la?”

LIÇÃO

9

29 de agosto

Marta Irokawa

Sua família já precisou pedir a um vizinho que emprestasse alguma
coisa? Um pouco de farinha, ou talvez uma ferramenta?

A

U

ma viúva pobre veio a Eliseu com
lágrimas nos olhos.
– Meu marido era um bom homem
que amava a Deus – disse a viúva. – Mas
agora ele está morto. E as pessoas para
quem ele devia algum dinheiro dizem que,
se eu não pagar a dívida, elas vão tomar
meus dois filhos para ser seus escravos!
– Como posso ajudá-la? – perguntou
Eliseu. – Diga-me, o que você tem em
casa?
– Nada! – respondeu a viúva. – Não
tenho nada senão uma vasilha com um
pouco de azeite.
Eliseu pensou na necessidade da
mulher.
– Vá a todos os seus amigos e vizinhos – ele disse bondosamente – e tome

emprestadas todas as vasilhas vazias que
conseguir. Então, vá para casa e feche a
porta. Depois, despeje o azeite da sua vasilha em todas as vasilhas emprestadas.
A viúva saiu e tomou emprestadas
vasilhas vazias de todos os seus vizinhos.
Ela e seus filhos encheram a casa de vasilhas. Então, a mulher fechou a porta e
começou a despejar azeite da sua vasilha
nas vasilhas emprestadas. O azeite não
parava de escorrer e a primeira vasilha
já estava cheia.
Quanto mais azeite ela despejava,
tanto mais parecia haver em sua vasilha. A mulher encheu de azeite a segunda vasilha, a terceira, a quarta. Logo
ela perdeu a conta das vasilhas cheias.
E continuou a despejar azeite em uma
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vasilha após a outra até que todas elas
estivessem cheias.
– Tragam mais uma vasilha! – disse
ela entusiasmada.
– Não temos mais vasilhas vazias!
– exclamaram os filhos. – A senhora já
encheu todas!
Os olhos da viúva brilhavam! Ela saiu
correndo à procura de Eliseu.
– Eu fiz exatamente o que você
mandou! – disse ela, quase sem fôlego.
– Tomei emprestadas todas as vasilhas
e jarros possíveis e todos estão cheios
de azeite!

Eliseu deu um sorriso e disse:
– Vá, venda o azeite e pague as dívidas de seu marido. E sobrará dinheiro
para você e seus filhos viverem.
A viúva adorou a Deus pelo milagre
do azeite. Agradeceu a Deus por ter cuidado dela, e também mostrou gratidão
por Eliseu e por todos os vizinhos.
Naquele dia, a viúva e seus dois filhos
aprenderam que podiam confiar em
Deus para cuidar deles. Nós também podemos confiar que Deus enviará a pessoa
certa para cuidar de nós. Deus também
quer que sejamos bons vizinhos.

Sá

e
fo
vo
se
di
o
vá

D

os
m
di

qu
so
re
Pe
vo
xe
pr
o

Se

© Alexander Sobolev | Fotolia

qu
aa

44

te
ni
um
pa
je
te
em

po

viro

re
uião

os
m
ooa
m

Sábado à tarde (29 de agosto)

Terça-feira (1o de setembro)

Leia a história da lição cada dia da semana
e recapitule o verso para decorar da seguinte
forma: Faça de conta que a criança é a viúva e
você Eliseu. A “viúva” se ajoelha diante de “Eliseu” e estende as mãos abertas como que pedindo alguma coisa. “Eliseu”, então, diz à “viúva”
o verso para decorar. Inverta os papéis e repita
várias vezes.

Ajude a criança a despejar e contar quantos
copos de água são necessários para encher duas
ou três das suas maiores jarras. Pergunte: Você
acha que os vizinhos da viúva lhe emprestaram
menos ou mais vasilhas do que estas? Por que
Deus deu à viúva azeite suficiente para encher
todas as vasilhas?
Agradeça a Deus porque Ele Se interessa em
cuidar da sua família.

Domingo (30 de agosto)
Leiam juntos 2 Reis 4:1-7. Pergunte: Qual foi
o sentimento da mulher ao imaginar que os homens levariam embora seus filhos? O que Eliseu
disse que ela fizesse?
Mostre à criança os tipos de azeite ou óleo
que você usa em casa (azeite de oliva, óleo de
soja ou girassol, etc.). Permita que a criança cheire e experimente o sabor de cada um, se quiser.
Pergunte: Para que usamos esse óleo? Para que
você acha que a viúva usava o azeite? Hoje, deixe a criança ajudar a usar o óleo de cozinha no
preparo de algum alimento. Agradeça a Deus
o alimento.

© Alexander Sobolev | Fotolia

Segunda-feira (31 de agosto)
Leiam juntos a história da lição. Pergunte: O
que a viúva fez com o azeite que tinha? Como isso
a ajudou a cuidar de si mesma e de seus filhos?
A classe de Escola Sabatina de seu filho deve
ter escolhido participar de um projeto comunitário e, provavelmente, você tenha recebido
uma cartinha, explicando o plano. Faça planos
para juntos ajudarem no projeto. (Ou planeje algo que sua família pode fazer.) Comente sobre como ser um bom vizinho a alguém
em necessidade.
Cantem juntos “Ajudar com Amor”, CD Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 27.

Quarta-feira (2 de setembro)
Encene a história bíblica com a família. Fale
a respeito de maneiras pelas quais os amigos
da igreja têm ajudado sua família. Pergunte:
O que você teria partilhado com a viúva se nós
fôssemos seus vizinhos? Por quê?
Antes de orar, cantem “Desejo Ser um Ajudante”, CD Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 28.

Quinta-feira (3 de setembro)
No culto familiar, peça que a criança conte
a história da lição. Converse, então, sobre como
Deus pode usar sua família de várias maneiras
para ajudar alguém. Façam uma lista e conte
as maneiras mencionadas. Procurem executar
uma delas hoje.
Cantem “Serei Ajudante”, CD Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 32. Depois, orem.

Sexta-feira (4 de setembro)
Durante o culto familiar, leia sobre o cuidado de Deus por nós em Conselhos Sobre Mordomia, p. 227 (segundo parágrafo). Pergunte:
O que Deus nos dará? O que precisamos fazer?
Devemos nos preocupar?
Ande pela casa com a criança e deixe que
ela aponte coisas pelas quais deseja agradecer
a Deus; então, façam juntos uma oração.
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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
TOTAL
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Burkina Faso
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POPULAÇÃO
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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
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Uganda
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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.
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