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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.
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Nossa casa
Uma comunidade exemplar de cristãos
Referência: Atos 4:32-37

Verso para memorizar
“Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da
família da fé.” Gálatas 6:10.

Mensagem central
Na igreja, as pessoas são como uma família em que os membros cuidam uns dos outros.

D

epois do Pentecostes, o número de crentes
continuou a crescer. Todos estavam imSábado, 29 de agosto
pressionados com os milagres realizados
. Faça a atividade da semana
pelos discípulos. Eles escutavam, atentamente,
Jesus, o Grande Amigo!
a tudo o que lhes era ensinado. Passavam ho. Estude Os Embaixadores,
ras juntos, orando, louvando e estudando. Por
p. 36; Beneficência Social,
passarem a maior parte do dia juntos, sempre
p. 24, 178, 202, 214.
compartilhavam as refeições nas casas uns dos
. Ano Bíblico: Mateus 18.
outros. Aqueles que podiam, vendiam suas posses e davam aos necessitados. Por algum tempo,
até aqueles que não eram cristãos ficaram entusiasmados com as mudanças ocorridas em seus amigos e familiares. Os cristãos tornaram-se logo um grupo de pessoas
bastante admirado.
Então, os sacerdotes, anciãos e outros líderes religiosos começaram a ficar nervosos. No início, imaginavam que logo os cristãos se cansariam de seus cultos e orações.
Mas, ao contrário do esperado, a frequência e as ofertas do templo começaram a ficar
em baixa. Muitos passaram
a questionar a autoridade
Domingo, 30 de agosto
dos sacerdotes. Os cristãos
. Leia a história Nossa Casa.
tinham que ser impedidos
. Comece a aprender o verso para memorizar.
de realizar seus cultos, os sa. Ore em agradecimento a Deus por Sua igreja.
cerdotes concordaram. Silen. Ano Bíblico: Mateus 19.
ciosamente, começaram a
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29 de agosto de 2020
espalhar comentários entre os cristãos. Logo passou a haver divisões
familiares, separando cristãos e não
cristãos. No trabalho, os cristãos começaram a ser discriminados e recebiam tarefas mais pesadas. Seguir a
Cristo estava ficando cada vez mais
difícil. Os discípulos decidiram que
era tempo de fazer algo para mudar.
– Pedro, nós temos um problema
– disse Tiago, na reunião de planejamento das atividades do dia.
– O que há? – Pedro perguntou.
– Muitas pessoas estão decidindo
seguir a Cristo – Tiago começou.

Segunda, 31 de agosto
. Leia Atos 4:32.
. Faça em seu Diário de Estudo da Bíblia,
uma lista com o que imagina que as
pessoas de sua igreja poderiam compartilhar com aqueles que não têm.
. Comece a guardar algum dinheiro e
dê como oferta especial para ajudar
alguém que esteja em necessidade em
sua igreja.
. Ore pedindo a Deus que lhe mostre
uma forma de ajudar outras pessoas em
sua igreja.
. Ano Bíblico: Mateus 20.
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Terça, 1o de setembro
. Leia Atos 4:33.
. Pense: Você acha que o ato de compartilhar fortaleceria sua igreja? Explique.

. Olhe em seu guarda-roupa. Há algo
que poderia ser doado a alguém?

. Ore pedindo que Deus lhe mostre como
deseja que você compartilhe com outras pessoas da família de sua igreja.
. Ano Bíblico: Mateus 21.

54

are.
go

mo
ou-

– Isso é maravilhoso! –
Pedro interrompeu.
Quarta, 2 de setembro
– Sim, é mesmo! – Tiago
concordou. – Mas ainda con. Leia Atos 4:34, 35.
tinuamos com um problema.
. Faça uma lista de coisas materiais e não
materiais que você pode compartilhar com
Muitos dos novos crentes esoutras pessoas.
tão sendo expulsos de suas ca.
Escolha algo para fazer na próxima semana
sas por seus familiares e não
e a pessoa com quem irá compartilhar. É só
têm para onde ir.
entrar em ação!
– Tiago está certo – João
. Ore por outros cristãos ao redor do mundo que
entrou na conversa. – Muitas
estão compartilhando o que Deus lhes deu.
. Ano Bíblico: Mateus 22.
vezes, o pai perdeu o trabalho e a família não tem como
sobreviver.
– Temos que ajudá-los de alguma forma – Pedro falou. – Alguém tem alguma ideia?
– Por que não fazemos um anúncio geral? – Matias sugeriu. – Podemos pedir que
todos contribuam com o que puderem para ajudar aqueles que não têm comida,
roupas ou um lugar para ficar.
– André, você e Mateus poderiam cuidar disso imediatamente? – Pedro perguntou. –
Precisaremos de uma lista com tudo o que temos para saber como poderemos distribuir.
Em poucos dias, André e Mateus fizeram os contatos com outros crentes. Arrecadaram muitas coisas, e agora precisavam distribuir atendendo a todos da melhor maneira possível. Para isso, precisariam de ajuda. Resolveram pedir que as
pessoas também ajudassem com seu tempo. Não demorou muito e os voluntários
estavam prontos para iniciar o trabalho. Alguns queriam ajudar porque desejavam
trabalhar em troca da comida e de tudo o
que estavam recebendo. Outros ajudavam porque amavam a Deus e Seu povo.
Quinta, 3 de setembro
Os discípulos precisavam de toda ajuda
. Leia Atos 4:36, 37.
possível. Houve até quem cedesse um
. Pense: O que Barnabé deu à igreja além cômodo de sua casa para que os volundo dinheiro de sua propriedade? Por
tários pudessem trabalhar. Todos os
que ele colocou o dinheiro aos pés dos
dias, eles organizavam e distribuíam
apóstolos.
as doações que iam chegando.
. Escreva uma nota ou faça um cartão
para dar a alguém no próximo sábado
Logo depois do trabalho, André e
pela manhã.
Mateus se reuniam com os voluntários
. Ore por seu professor da Escola Sabatina.
para conversar a respeito do que estava
. Ano Bíblico: Mateus 23.
sendo feito.
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– Percebi algo que está acontecendo
– um dos voluntários falou. – Sei
Sexta, 4 de setembro
de pessoas que ainda não estão sen. Faça uma lista com tudo o que você
do alcançadas. Algumas nem mesmo
pode fazer para tornar mais fácil a vida
vêm pegar o que precisam.
em família. ___________________________________________
– Por que isso está acontecendo? –
______________________________________________________________
André perguntou.
______________________________________________________________
– Alguns são muito idosos para
_____________________________________________________________.
levar as coisas para casa – ele res. Ore por sua família.
. Ano Bíblico: Mateus 24.
pondeu. – Outros ficam envergonhados de vir e pegar de graça o
que precisam.
– Então, imagino que precisamos fazer algumas entregas – Mateus falou. – Podemos deixar alguns de vocês responsáveis por essa parte.
Reunindo o pequeno grupo à sua volta, André falou:
– Ao saírem para distribuir os alimentos, quero que fiquem atentos para ver se
ainda há alguns que estão precisando, e não sabemos.
– Se vocês virem também alguma família necessitando de algo que não temos,
não deixem de nos avisar – Mateus continuou. – Tentaremos fazer o possível para
atender a todos.
Em pouco tempo, todos os seguidores de Cristo estavam supridos com tudo de que precisavam: comida, roupas ou um lugar para ficar. Com as principais necessidades atendidas, os novos crentes estavam livres para pregar as boas-novas do evangelho às pessoas.
Certo dia, Mateus e André contaram que alguns crentes haviam vendido sua
propriedade e doado o dinheiro para a comunidade de cristãos. Vários outros
também estavam planejando contribuir da mesma forma. Barnabé, um homem
de outro país, vendeu o que tinha e viajou a Jerusalém para dar o dinheiro aos
apóstolos.
– Agora entendo por que Jesus mandou que nos preocupássemos com nosso próximo tanto quanto cuidamos de nós mesmos – Mateus falou.
Os apóstolos e os outros cristãos ficaram muito felizes e gratos com tanta demonstração de amor. Isso fez com que desejassem ainda mais servir a Deus e uns
aos outros.

Um recado para você…
“Em sentido especial, Cristo colocou sobre Sua igreja o dever de cuidar dos necessitados
dentre seus próprios membros. Ele consente que Seus pobres se encontrem nos limites de
todas as igrejas. Devem achar-se sempre entre nós, e Ele dá aos membros da igreja uma
responsabilidade pessoal quanto a cuidar deles” (Ellen G. White, Beneficência Social, p. 178).
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Atividade da semana
JESUS, O GRANDE AMIGO!
Decifre o código abaixo e descubra o que Jesus pediu que fizéssemos para ser Seus
amigos. Leia João 15:9-17.
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