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

6

UM CEGO VOLTA A
ENXERGAR

8 de agosto

VERSO PARA
DECORAR
Com amor
eterno Eu te
amei.
Jeremias 31:3,
ARA.

MENSAGEM
Deus nunca deixa
de nos amar.

Talvez você já tenha visto
um valentão na escola ou
em sua vizinhança. Pode até
ter sido alvo de um deles.
Os valentões procuram
intimidar os outros. Saulo
agia como um valentão.
Ele tinha conseguido que
os sacerdotes lhe dessem
poder para prender os novos
cristãos. Deus, porém, tinha
outros planos para Saulo.
36
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s violentas ameaças
de Saulo eram famosas. Suas pernas pareciam uma nuvem
tempestuosa. Sua voz era
como trovão, e relâmpagos
pareciam circundá-lo. Ele era
também tão perigoso quanto os raios. Seu único alvo na
vida era procurar os novos
cristãos e acabar com eles.
Saulo e seus assistentes
avançavam resolutamente pela
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estrada. Estavam se dirigindo à famosa
e antiga cidade de Damasco. As cartas oficiais que levavam, davam-lhes
permissão para capturar cristãos. Então, eles os levariam de volta a Jerusalém, onde seriam mortos. O sol do
meio-dia abrasava os viajantes. Eles,
porém, marchavam com firmeza à
frente. Estavam concentrados em sua
missão, embora estivessem cansados.
Já tinham viajado cerca de 240 quilômetros nos últimos poucos dias. Damasco já estava quase à vista.
Então, sem qualquer aviso, na
metade daquele dia comum, aconteceu um fato extraordinário! Um raio
de luz lampejou do Céu! Era mais
brilhante que o sol do meio-dia! Os
viajantes caíram paralisados ao solo.
Saulo fitou o extraordinário brilho.
Ele não podia acreditar. Não era sua
imaginação. Ele viu Jesus na luz!
Então, Jesus lhe disse:
– Saulo, Saulo, por que Me persegues?
Naquele momento, Saulo compreendeu. Jesus realmente era Deus.
Sim, Ele era Deus. Ressuscitara
da morte, justamente como os
cristãos criam. E Saulo compreendeu que Jesus estava lhe dizendo: “Quando você persegue
Meus seguidores, Saulo, você
realmente está Me perseguindo!”
Saulo apenas olhou e sussurrou:
– Quem és Tu, Senhor?
– Eu sou Jesus, a quem você
persegue – respondeu Jesus.
– Levante-se e entre na cidade. Ali
lhe será dito o que você deve fazer.
Então, a luz desapareceu. Os
homens que viajavam com Saulo
estavam sem fala. Certamente,
tinham visto a luz, mas não viram
Jesus. Haviam ouvido um barulho,

mas não tinham compreendido as
palavras de Jesus. Eles se levantaram
com esforço, olhando ansiosamente
uns para os outros.
Saulo também olhou em volta. Ele,
porém, não conseguia enxergar nada.
Estava cego! Absoluta e totalmente
cego! Ele movia a cabeça de um lado
para o outro, sussurrando:
– Não consigo enxergar!
Os amigos de Saulo o tomaram pela
mão e o guiaram pela estrada em direção à cidade. Que estranho desfile!
Poucos minutos antes, Saulo tinha sido
um poderoso caçador, ansioso para caçar e capturar cada cristão. E, naquele
momento, ele estava sendo guiado estrada afora, como uma criancinha.
Os pés de Paulo se arrastavam através da estrada poeirenta. Mas ele não
se preocupava com o local para onde
estava sendo guiado. Havia apenas um
pensamento em sua mente: Ele tinha
visto Jesus! Ele realmente viu Jesus!
Referências: Atos 9:1-9; Os Embaixadores,
p. 56-60; Primeiros Escritos, p. 200-202.
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Atividades diárias
SÁBADO
8 DE AGOSTO

Dê uma caminhada com sua
família. Faça de conta que você
é Saulo indo em direção a Damasco. Como Saulo caminhava?
Rapidamente? Devagar? Ele arrastava os pés?
Procure em um mapa para ver a
distância entre Jerusalém e Damasco. Em que países, nos dias atuais,
localizam-se Jerusalém e Damasco?
Faça uma oração de agradecimento por poder caminhar em
segurança.

SEGUNDA
10 DE AGOSTO

Na hora do culto, leia e comente Atos 22:3-11 com seus
familiares. Nos tempos bíblicos,
gastavam-se de cinco a seis dias para
ir de Jerusalém a Damasco. Olhe
em um mapa bíblico. Tente calcular
quantos quilômetros Saulo caminhou cada dia. Escreva o número
de quilômetros na linha abaixo:
__________________________
Saulo ficou cego pela luz. Experimente caminhar em um quarto
escuro, ou use uma venda nos olhos
durante cinco minutos. Então,
agradeça a Deus o sentido da visão.
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DOMINGO
9 DE AGOSTO

Com a família, leia e comente Atos 9:1-9. Descreva a luz que
Saulo viu. Cite todas as histórias
bíblicas que envolvam luz, das
quais se lembra.
Dobre um papel em forma de
sanfona, com sete dobras, e desenhe nele a metade de um coração.
Recorte o coração. Desdobre o papel e terá uma corrente de corações.
Escreva uma palavra do verso para
decorar em cada coração. Abra e feche seus corações até saber de cor
o verso. Use os corações para
ensinar o verso aos familiares.
Cantem alguns cânticos de louvor, e então, agradeçam
a Deus Seu
amor infinito.
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TERÇA
11 DE AGOSTO

Com os familiares, leia em
Mateus 3:13-17 sobre outra
ocasião em que o Céu se abriu.
O que aconteceu? Por que é perigoso olhar diretamente para
uma luz forte ou para o Sol?
Peça que uma pessoa reveze
com você. Primeiro ela guia você
pela mão. Então, você a guia. Foi
fácil ou difícil tal tarefa? O que foi
mais fácil – guiar ou ser guiado?
Faça uma oração de agradecimento por Deus enviar Seu Filho
para nos guiar no caminho certo.

QUARTA
12 DE AGOSTO

Leia Mateus 18:21-35. O que
é descrito aqui sobre a atitude de
Deus sobre nós, quando fazemos
alguma coisa errada? Quanto dá
70 vezes sete? Você deve realmente contar o número de vezes ao
perdoar alguém?
Acenda uma vela e fale sobre
maneiras de compartilhar
a graça de Deus com
outros. Antes de orar,
cantem “Tenho
um Amigo”, CD
Tempo de Louvar,
Primários-Ano A,
faixa 25. Peça a
Deus que lhe
dê espírito de
perdão.

QUINTA
13 DE AGOSTO

Durante o culto de hoje, leia e
comente João 3:16. Digam juntos
o verso. Depois, diga a cada membro da família que você o ama.
Antes da oração, recapitulem
o verso para decorar. Agradeçam
a Deus Seu maravilhoso amor por
sua família.
Com a autorização de sua mãe,
faça bolachas em formato de coração para compartilhar com os
familiares. Reserve algumas para o
culto de sexta-feira à noite.

SEXTA
14 DE AGOSTO

Durante o culto, leia novamente Atos 9:1-9. Encene o texto com
a ajuda dos famíliares. Cantem
cânticos de louvor antes de orar.
Faça uma oração de agradecimento por Deus ter permanecido com
vocês no decorrer da semana.
Fale sobre seus planos de sábado ao compartilhar as bolachas
com a família.
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Exercício
Complete a cruzadinha. Todas as palavras fazem parte da lição.
Vertical:
1. Nome da pessoa que perseguia os cristãos.
2. Quem apareceu na luz?

E U M S B M O E R Q A U E E U R O E D MHorizontal:
E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A
1. Cidade de onde saiu o perseguidor.
2. Cidade para onde ele se dirigia

2
1

1

Com amor eterno Eu
te amei.
JEREMIAS 31:3, ARA.

No princípio
Deus criou os
céus e a Terra.
GÊNESIS 1:1.
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