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

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.

P R O J E TO S E S P EC I A I S

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

Exemplar Avulso: R$ 11,20 - Assinatura Anual: R$ 36,00
Dakar
Banjul

Guiné-Bissau

1
Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri
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SUBINDO E DESAPARECENDO

E

o
D
le

sa

Mensagem: Deus nos dá poder.
Verso para decorar: “Deus [...] dá poder e força ao Seu povo.”
Salmo 68:35, NVI.
Referências: 2 Reis 2:1-18; Os Ungidos, p. 100-102.

A criança deverá:
Saber que Deus dá poder aos que Lhe pertencem e Nele confiam.
Sentir-se agradecida pelo poder que Deus oferece.
Responder pedindo o poder de Deus em sua vida.

pr
aq

er

se

El
qu
a

36
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“Deus [...] dá poder e
força ao Seu povo.”

LIÇÃO

8

22 de agosto

Marta Irokawa

Você quer ir para o Céu? O que você deseja ver ali?
E o que quer fazer ali? Elias também queria
muito ir para o Céu.

E

lias acordou. Seu rosto enrugado
mostrava um lindo sorriso. Esse era
o dia! Era seu último dia na Terra. Assim
Deus lhe tinha dito. Nesse dia, Deus o
levaria para o lar do Céu!
Elias e seu ajudante Eliseu conversaram.
– Eu vou a Betel visitar a escola dos
profetas – disse Elias. – Você deve ficar
aqui.
Mas Eliseu também sabia que esse
era o último dia de Elias na Terra.
– Nunca o deixarei! – exclamou Eliseu. – Irei com você.
Elias e Eliseu começaram a viagem.
Elias visitou muitos de seus amigos naquele dia e se despediu deles.
No fim daquela tarde, Deus disse
a Elias que atravessasse o rio Jordão.

O rio era fundo e não havia ponte. Elias
parou à margem do rio, tirou sua capa,
enrolou-a e com ela bateu nas águas
do rio. As águas se dividiram, abrindo
um caminho seco para Elias e Eliseu
atravessarem!
– O que posso fazer em seu favor
antes de ser levado pelo Senhor? – perguntou Elias ao seu amigo.
– Desejo continuar o trabalho que
você está fazendo – disse Eliseu. – Quero servir ao Senhor. Quero que Ele me dê
porção dobrada do poder que deu a você.
– Se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu – respondeu Elias.
De repente, não se sabe de onde,
apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. A carruagem
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Eliseu voltou ao rio Jordão. Parou à
margem do rio, enrolou a capa de Elias,
como Elias tinha feito antes, e com ela
bateu nas águas. As águas do rio se
dividiram! Eliseu atravessou outra vez
o rio Jordão em terra seca. Então, ele
teve certeza de que continuaria a fazer
o trabalho que Elias havia começado.
Eliseu sabia que Deus lhe havia dado
Seu poder.

© Cathlin | Fotolia

passou exatamente entre os dois homens. E, Elias foi levado para o Céu por
um forte vento, um redemoinho.
Elias deixou cair sua capa quando
foi levado para o Céu. Eliseu pegou a
capa e a segurou junto ao corpo. Ele
ficou olhando para cima, tanto quanto
pôde, mas a carruagem de fogo, os cavalos de fogo e seu amigo Elias, todos
subiram até desaparecer.

38

Marta Irokawa
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Segunda-feira (24 de agosto)

Leiam juntos a história da lição cada dia e
recapitulem o verso para decorar.

Recapitulem a história da lição. Pergunte:
Para onde Deus levou Elias? Como você acha que
seria uma viagem numa carruagem de Deus?
Façam juntos algumas experiências com o
vento. Segure um cata-vento de papel. Utilizando um ventilador, mostre como o vento espalha
folhas, pedaços de papel, ou outras coisas leves;
depois, tente fazer o mesmo com pedras ou bolinhas de gude.

de

© Matthew Cole | Fotolia

Sábado à tarde (22 de agosto)
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Domingo (23 de agosto)
Terça-feira (25 de agosto)
Use vários bloquinhos, moedas, ou outros
objetos pequenos, deixando que a criança peça
certa quantidade deles. Dê-lhe sempre o dobro
do que pedir. Explique que dois é o dobro de
um, quatro é o dobro de dois, etc. O dobro é
duas vezes mais. Ajude a criança a entender que
Eliseu queria o dobro, duas vezes mais, do poder
que Deus havia dado a Elias.
Ore, pedindo o poder de Deus para fazer
o que é certo; depois, agradeça-Lhe o poder.

pu
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Leiam juntos 2 Reis 2:1-18. Pergunte: Como
você se sentiria se soubesse que iria para o Céu
hoje? Como se sentiria se seu melhor amigo
fosse para o Céu, e você não?
Incentive a criança a dar a alguém a carruagem
que fez na Escola Sabatina. (Ou ajude a criança
a desenhar e recortar uma carruagem.) Ao dar a
carruagem a alguém, encoraje a criança a contar
a história da viagem de Elias para o Céu.
Cante um hino sobre o Céu e agradeça a
Jesus a promessa de um lar no Céu.
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Compare o poder de Deus com o poder
da eletricidade, ligando e desligando alguns
eletrodomésticos simples, como liquidifi cador, batedeira, etc. Deixe a criança acender e apagar uma lanterna a pilhas. Depois,
abra a lanterna e remova as pilhas. Compare
isso à comunhão que precisamos ter com Jesus
a fim de receber Seu poder para fazer o bem.
Cantem um hino de gratidão e depois agradeça a Jesus por nos dar Seu poder.

© Matthew Cole | Fotolia
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Quarta-feira (26 de agosto)

Quinta-feira (27 de agosto)
Ajude a criança a flexionar um braço com os
punhos cerrados para mostrar o músculo; então,
sinta seu “poder” físico, sua força. Pergunte: Será
que era esse o tipo de poder que Eliseu pediu
a Deus? Por quê?
Escolha ou marque uma distância de dois a
três metros. Peça que a criança tente pular até
aquele ponto. Depois de várias tentativas sem
sucesso, peça que a criança tente mais uma vez;

mas desta vez segure seus braços, levando-a até
aquele ponto. Explique-lhe que não conseguimos fazer sozinhos algumas coisas, precisamos
de ajuda. Pergunte: A quem você vai pedir quando precisar do poder de Deus para fazer o bem?

Sexta-feira (28 de agosto)

No culto familiar, leiam juntos Os Ungidos,
páginas 101 (quarto parágrafo), e 102 (último
parágrafo). Pergunte: O que Eliseu pediu? Ele
recebeu o que pediu?
Encenem a história da lição, usando brinquedos ou outras coisas conforme a necessidade.
Pergunte: De que parte da história você mais
gosta?
Cantem juntos “Deus é Tão Bom”, CD Tempo
de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 30. Agradeça a
Deus tudo o que Ele faz por sua família.

© Mellefrenchy | Fotolia
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