
Lição da Escola Sabatina

Ex
em

pl
ar

 A
vu

ls
o:

 R
$ 

11
,2

0 
 

A
ss

in
at

ur
a A

nu
al

: R
$ 

36
,0

0 Mensageiros 
de DEUS
Mensageiros 
de DEUS

3O TRIMESTRE 2020 – ANO A

3

2

1

P
R

O
JE

TO
S E

SP
E

CIA
IS

1
   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
fundam

ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.

U
N

IÕ
ES 

IGREJAS 
GRU

PO
S 

M
EM

BRO
S 

PO
PU

LAÇÃO
Cam

arões 
955 

581 
112.493 

25.641.000
Central Africana 

137 
96 

14.285 
28.913.000

Leste N
igeriana 

683 
612 

160.053 
41.956.425

Leste do Sahel 
199 

346 
27.297 

86.871.000
N

orte de Gana 
902 

1.092 
198.887 

15.073.782
N

orte N
igeriana 

234 
403 

45.612 
97.075.650

Sul de Gana 
927 

1.244 
166.768 

14.390.218
Oeste Africana 

131 
208 

34.842 
24.458.000

Oeste N
igeriana 

297 
473 

57.691 
56.842.925

Oeste do Sahel 
58 

92 
16.255 

44.895.000
TO

TAL 
4.523 

5.147 
834.183 

436.117.000

D
IV

ISÃ
O

 CEN
TR

O
-O

ESTE A
FR

ICA
N

A

Brazavile

M
auritânia

Senegal
Gâm

bia

Guiné-Bissau
Guiné

M
ali

N
igéria

República 
Centro-Africana

Cam
arões

Gabão
Rep. do
Congo

Benim

Burkina Faso

Costa 
do M

ar� m
Gana Togo

Guiné Equatorial

São Tom
é

e Príncipe

Libéria

Serra Leoa

N
íger

Chade

Saara
Argélia

Líbia
Egito

Sudão

Sudão do Sul

U
ganda

Q
uênia

Etiópia

Eritreia

Angola

República Dem
ocrática 

do Congo

N
ouakchott

Conacri
Freetow

n

M
onróvia

Acra
Lom

é
Abidjã

Porto N
ovo

Abuja

N
'djam

ena

Dakar

Banjul

Bissau

Bam
aco

Bobo Diulasso

N
iam

ey

Yaoundé
Bangui

Libreville
São Tom

é M
alabo

40774 – Lição dos primários 3 tri 2020 CAPA
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.February 27, 2020 2:49 pm

AnaP2



NOVO NOME –
NOVO AMIGO

E stava se tornando pe-
rigoso ser crente em 
Jesus e ainda perma-
necer em Jerusalém. 

Saulo e outros líderes judeus 
haviam colocado pessoas na 
prisão. Algumas vezes, elas 
eram açoitadas e, outras 
vezes, até mesmo levadas à 
morte. Assim, muitos dos 
novos crentes começaram a 
se mudar de Jerusalém.

Algumas vezes, as 
pessoas nos chamam por 
apelidos. Recebemos o 
apelido por alguma coisa 
que fazemos ou dizemos. 
Às vezes, as pessoas nos 
chamam de nomes feios. 
Os crentes primitivos 
eram denominados por 
nomes. Um deles pegou e 
até hoje é usado.

22 de agosto

8
 VERSO PARA 

DECORAR

 Deus trata 
a todos de 

modo igual.          
Atos 10:34, NTLH.

MENSAGEM

A graça de Deus 
inclui todas as 

pessoas.
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Muitos se mudaram para povoa-
dos, vilas e outras cidades. Eles se 
sentiam felizes por terem conhecido a 
Jesus e contavam aos outros sobre sua 
nova fé. As novas sobre a vida, morte 
e ressurreição de Jesus começaram a 
se espalhar por todos os lugares. Mas 
os sacerdotes e mestres não queriam 
que as pessoas falassem aos outros 
sobre Jesus.

Alguns dos novos crentes se mu-
daram para Antioquia – uma cida-
de importante, bonita e famosa, mas 
também muito ímpia. Grande núme-
ro de judeus vivia ali. 

Até essa época, os crentes, em sua 
maioria, eram judeus. Eles comparti-
lhavam as boas-novas sobre Jesus com 
seus amigos e vizinhos judeus. Mas 
quando os crentes se mudaram para 
Antioquia, começaram a falar sobre 
Jesus a seus novos vizinhos. Falavam 
a todos: Aos judeus que moravam ali, 
e aos gentios – aqueles que não eram 
judeus. Falar aos gentios era algo novo, 
diferente. O Senhor abençoou os cren-
tes ao compartilharem as boas-novas. 
E grande número de pessoas se uniu à 
igreja primitiva.

As novas sobre os gentios con-
versos se espalharam chegando até 
aos apóstolos e outros crentes em 
Jerusalém. Alguns dos líderes dali 
fi caram preocupados. Não tinham 
certeza se Deus desejava que todos 
ouvissem as boas-novas. Afi nal de 
contas, os judeus eram o povo es-
colhido de Deus. De maneira que 
os crentes de Jerusalém pediram a 
ajuda de Barnabé. Barnabé era um 
homem bom, de muita fé, e cheio 
do Espírito Santo. Foi-lhe pedido 
que fosse a Antioquia e descobrisse 
o que estava acontecendo ali.
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Alguns dos novos crentes se mu-
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tes ao compartilharem as boas-novas. 
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versos se espalharam chegando até 
aos apóstolos e outros crentes em 
Jerusalém. Alguns dos líderes dali 
ficaram preocupados. Não tinham 
certeza se Deus desejava que todos 
ouvissem as boas-novas. Afinal de 
contas, os judeus eram o povo es-
colhido de Deus. De maneira que 
os crentes de Jerusalém pediram a 
ajuda de Barnabé. Barnabé era um 
homem bom, de muita fé, e cheio 
do Espírito Santo. Foi-lhe pedido 
que fosse a Antioquia e descobrisse 
o que estava acontecendo ali.

Quando Barnabé chegou a An-
tioquia, ele viu que os crentes dali 
eram verdadeiramente abençoados 
pelo Senhor. Eles realmente tinham 
compreendido a graça de Deus. Criam 
que Deus amava todas as pessoas e 
desejava que elas amassem umas às 
outras. Isto deixou Barnabé muito 
feliz. Ele encorajou os crentes a se 
apegarem ao Senhor e alegrar-se Nele. 
Barnabé pregou aos gentios e muitos 
mais decidiram seguir a Jesus.

Barnabé logo percebeu que pre-
cisava de ajuda e pensou em Saulo. 
Lembrou-se da transformação de Sau-
lo depois de seu encontro com Jesus na 
estrada para Damasco. Até seu nome 
havia sido mudado – agora ele era co-
nhecido por Paulo. Assim, Barnabé 
começou a procurá-lo. Viajou para a 
cidade de Tarso, onde Paulo tinha nas-
cido. Ali, encontrou Paulo ensinando 
outras pessoas sobre Jesus. Então, fa-
lou a Paulo sobre o grande trabalho a 
ser feito em Antioquia.

Assim, Paulo e Barnabé viaja-
ram para Antioquia e começaram a 
espalhar as boas-novas sobre Jesus.  
E muitos, tanto judeus quanto gen-
tios, creram em Jesus.

Porque os crentes falaram tanto 
sobre Jesus, eles foram chamados 
cristãos. Logo, o nome cristão se es-
palhou por todo o mundo romano. 
Mas foi na cidade pagã de Antioquia 
que o nome cristão foi usado pela 
primeira vez. E foi naquela cidade 
que Saulo, então chamado Paulo, 
começou sua obra entre os gentios. 
Deus o havia chamado para fazer um 
trabalho especial. Que trabalho Deus 
chamou você a fazer? 
Referências: Atos 11:19-26; Os Embaixadores,  
p. 63, 76-80.

47

40774 – Lição dos primários 3 tri 2020
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.20/2/2020  11:53

AnaP3



Atividades diárias
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DOMINGO
23 DE AGOSTO

Leia e comente Atos 8:1-3 du-
rante o culto familiar. O que o 
texto diz sobre Saulo antes de seu 
encontro com Jesus?

Crie um logo que fale sobre o que 
signifi ca ser cristão.  Compartilhe-o 
com alguém hoje. Diga-lhe o que 
a palavra “cristão” signifi ca. Sim, 
cristão signifi ca ser um seguidor de 
Cristo. O que seu nome signifi ca?

Louve a Deus por ter enviado 
Jesus para morrer por seus pecados. 
E também porque homens como 
Paulo e Barnabé compartilharam 
as boas-novas com outras pessoas.

SEGUNDA
24 DE AGOSTO

Dê um passeio com sua famí-
lia. Enquanto caminham, pensem 
em diferentes nomes de grupos 
de pessoas – bons ou maus. De 
onde esses nomes vieram? Todos 
eles são apelidos bons?

Peça que seus familiares pensem 
em um nome pelo qual gostariam 
de ser chamados.

Faça uma oração de agradeci-
mento pelo fato de sermos cha-
mados cristãos porque cremos em 
Jesus Cristo.

SÁBADO

22 DE AGOSTO

TERÇA
25 DE AGOSTO

QUARTA 
26 DE AGOSTO

Durante o culto familiar, leia e 
comente Atos 11:25, 26. Onde es-
tava Saulo quando Barnabé se en-
controu com ele? Localize o local 
em um mapa bíblico. Para onde 
eles foram quando deixaram aque-
le lugar?

Pesquise sobre os deuses gregos 
adorados em Antioquia. Foi fá-
cil para Paulo e Barnabé 
pregarem a Palavra de 
Deus? Por quê? Enco-
raje seu pastor, hoje. 
Faça e envie para ele um 
cartão de agradecimento 
por tudo o que ele faz.

Peça o auxílio de 
Deus para compartilhar 
Seu amor com outros.

Com os familiares, leia Atos 
11:19. Olhe em um mapa bíblico. 
Para onde os cristãos foram? Loca-
lize os lugares no mapa. Como eles 
chegaram ali? Atualmente, como 
nós viajamos? Faça um desenho 
para ilustrar os modos de viajar.

No mapa, meça a distância de 
Jerusalém aos lugares mencionados 
em Atos 11:19. Peça a Deus que 

proteja as pessoas que 
estão espalhando as 

boas-novas em 
lugares difíceis.

Com os familiares, leia e co-
mente Atos 11:19-26. Quem 
foram os primeiros cristãos? Per-
gunte a três pessoas o que a pa-
lavra “cristão” signifi ca para elas. 
Procure a palavra cristão em um 
dicionário. Conte aos familiares 
sobre o signifi cado da palavra.

Desenhe um globo ou o mapa 
de seu país. Escreva nele seu verso 
para decorar. Dependure-o onde 
você possa vê-lo durante a 
semana. Use-o para en-
sinar o verso à sua família.

Peça a ajuda de Deus 
para ser um bom cristão.
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QUARTA 
26 DE AGOSTO

Durante o culto familiar, leia e 
comente Atos 11:25, 26. Onde es-
tava Saulo quando Barnabé se en-
controu com ele? Localize o local 
em um mapa bíblico. Para onde 
eles foram quando deixaram aque-
le lugar?

Pesquise sobre os deuses gregos 
adorados em Antioquia. Foi fá-
cil para Paulo e Barnabé 
pregarem a Palavra de 
Deus? Por quê? Enco-
raje seu pastor, hoje. 
Faça e envie para ele um 
cartão de agradecimento 
por tudo o que ele faz.

Peça o auxílio de 
Deus para compartilhar 
Seu amor com outros.

SEXTA 
28 DE AGOSTO

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Atos 11:19-26. Quanto 
tempo Paulo e Barnabé permane-
ceram em Antioquia? O que eles 
fi zeram ali?

Com quem você gosta de des-
pender tempo? Faça um desenho 
de você mesmo e da pessoa. Conte 
aos familiares por que você gosta 
de estar com a pessoa mencionada.

Digam juntos seu verso para de-
corar. Depois, ore por todos os que 
estão espalhando as  boas-novas so-
bre Jesus. Peça que Deus ajude sua 
família a também compartilhar as 
boas-novas.

QUINTA
27 DE AGOSTO

Leia 1 João 3:1 com seus fa-
miliares. O que são boas-novas? 
Faça um jornal de “Boas-Novas”. 
Inclua ilustrações de suas histó-
rias bíblicas favoritas. Comparti-
lhe o jornal com um amigo e lhe 
conte as histórias.

Convide um amigo ou ami-
ga para ir à Escola Sabatina com 
você, no próximo Sábado. Ore 
por ele ou ela.

Com os familiares, leia Atos 
11:19. Olhe em um mapa bíblico. 
Para onde os cristãos foram? Loca-
lize os lugares no mapa. Como eles 
chegaram ali? Atualmente, como 
nós viajamos? Faça um desenho 
para ilustrar os modos de viajar.

No mapa, meça a distância de 
Jerusalém aos lugares mencionados 
em Atos 11:19. Peça a Deus que 

proteja as pessoas que 
estão espalhando as 

boas-novas em 
lugares difíceis.

Com os familiares, leia e co-
mente Atos 11:19-26. Quem 
foram os primeiros cristãos? Per-
gunte a três pessoas o que a pa-
lavra “cristão” signifi ca para elas. 
Procure a palavra cristão em um 
dicionário. Conte aos familiares 
sobre o signifi cado da palavra.

Desenhe um globo ou o mapa 
de seu país. Escreva nele seu verso 
para decorar. Dependure-o onde 
você possa vê-lo durante a 
semana. Use-o para en-
sinar o verso à sua família.

Peça a ajuda de Deus 
para ser um bom cristão.
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Exercício

E U M S B M O E R Q A U E E U R O E D -
M E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A

No princípio 
Deus criou os 

céus e a Terra.  
GÊNESIS 1:1.

Complete as letras abaixo para descobrir os nomes de um homem e o nome 
do amigo dele.

Você já fez uma 
longa viagem? Como 
você viajou? Paulo 
e Barnabé foram 
enviados a uma viagem 
especial para falar aos 
outros sobre a graça 
de Deus. Mas ninguém 
fi cou feliz com a 
pregação deles. Leia a 
história para descobrir 
o que aconteceu.
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ESPALHANDO A PALAVRA

Deus trata a todos de 
modo igual. 
ATOS 10:34, NTLH.


