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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.

Quênia

Etiópia

Eritreia

A graça de Deus
nos dá fé
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

1

Bissau

IGREJAS
955
137
683
199
902
234
927
131
297
58
4.523

DIVISÃO CENTRO-OESTE AFRICANA

Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri

Guiné-Bissau

Banjul

Dakar

Exemplar Avulso: R$ 11,20 – Assinatura: R$ 36,00
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LIÇÃO DA ESCOLA
SABATINA

LIÇÃO 8

Conosco todos os dias
Tristeza transformada em alegria
Referência: Lucas 24:13-35

Verso para memorizar
“Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade.”
2 Pedro 1:3.

Mensagem central
Deus nos concede tudo de que precisamos para conhecer e aceitar Jesus como Salvador.

C

onte-me como foi o dia da ressurreição de Jesus – Lucas pediu.
– Nunca vou me esquecer daquele dia – o discípulo respondeu, balançando a cabeça. – Estávamos no salão de
cima, tentando nos esconder. Não sabíamos se os sacerdotes
também mandariam nos prender por sermos Seus discípulos.
Com o fim da Páscoa, tínhamos que voltar para casa. Antes de
deixarmos Jerusalém, encontramos alguns dos seguidores de
Cristo. Eles tinham ouvido falar que o corpo de Jesus não
estava na sepultura. Algumas mulheres também falavam que O tinham visto.
– O que você pensou quando ouviu isso? – Lucas
perguntou.
– Não sabia o que pensar – o discípulo respondeu.

–

Sábado, 22 de agosto
. Faça a atividade desta semana
Tudo de que Precisamos.

. Estude O Libertador, p. 457-460; A
Ciência do Bom Viver, p. 406-426.

. Ano Bíblico: Mateus 11.
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22 de agosto de 2020
– Cléopas e eu estávamos muito cansados. Já era tarde e queríamos apeDomingo, 23 de agosto
nas ir para casa.
. Leia a história Conosco Todos os Dias.
– A que distância de Jerusalém vo. Decore o verso para memorizar e
cês moravam?
reescreva-o em suas próprias palavras.
– Onze quilômetros, mas naquele
. Ore agradecendo a Deus algo novo
dia parecia que estávamos indo até o
que você tenha aprendido a respeifim do mundo. Havia algumas outras
to Dele.
. Ano Bíblico: Mateus 12.
pessoas na estrada, porém, estávamos
muito entristecidos para cumprimentálas ao passarmos por elas. Ficamos em
silêncio. Simplesmente não podíamos entender o que havia
acontecido. Tentamos nos encorajar um ao outro, mas
parecia que não estava dando certo.
Pouco depois, um Homem Se juntou a nós –
o discípulo continuou. – Não demos muita
atenção a Ele. Acho que estávamos muito presos à nossa própria tristeza. Se
parecemos rudes com Ele, nunca
soubemos, mas por todos os meios
Ele queria saber o que nos deixava
tão tristes.

Segunda, 24 de agosto
. Leia Lucas 24:13-16.
. Descreva em seu Diário de Estudo da
Bíblia, através de desenhos ou palavras
as emoções que esses dois discípulos
devem ter sentido no caminho de volta
para casa.
. Pense: Por que Jesus não Se identificou
logo que encontrou os discípulos?
. Ore para que você trate os outros com o
mesmo respeito que daria a Jesus.
. Ano Bíblico: Mateus 13.
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Cléopas perguntou se Ele era de fora
ou
tinha acabado de chegar. Estava surTerça, 25 de agosto
preso, porque o Estranho parecia não
saber o que havia acontecido em Jeru. Leia Lucas 24:17-24.
. Pense: Alguém já lhe fez a pergunta:
salém. Praticamente não se falava em
“O que aconteceu?” quando você saoutro assunto na cidade, desde sexta-
bia que a resposta já era conhecida?
feira. Ele deixou que falássemos a resPor que Jesus agiu como se não soupeito de tudo que nos incomodava.
besse o que havia acontecido?
– Você se lembra do que falou para o
. Ore para que você tenha o desejo de
Estranho?
– Lucas perguntou.
compartilhar o que sabe sobre Jesus.
. Ano Bíblico: Mateus 14.
– Eu disse que não entendia por que
Jesus tinha morrido – o discípulo se
lembrou. – Eu acreditava que Jesus era
um profeta enviado por Deus para libertar Israel. Fiquei surpreso em estar contando
tantos detalhes pessoais a um estranho, mas Ele parecia ser Alguém em quem eu
poderia confiar.
– Você Lhe disse o que as mulheres falaram? – Lucas
quis saber.
– Sim, e também que não sabíamos no que acreditar. Se Ele estava vivo, então, onde estava? Mas,
não, parecia impossível. Ele via que estávamos
nos sentindo muito mal, mas nos falou
também que não tínhamos nenhum

Quarta, 26 de agosto
. Leia Lucas 24:25-27.
. Pense: Alguma vez você se esqueceu de
algo importante que seu pai ou professor lhe tivesse falado? Como se sentiram
quando viram que você se esqueceu?
Você acha que Jesus Se sentiu da mesma
forma? Como você se sentiu?
. Crie um acróstico com as palavras “Espírito Santo”.
. Ore pedindo ao Espírito Santo que o ajude a lembrar-se do que Jesus ensinou.
. Ano Bíblico: Mateus 15.
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motivo real para ficar assim. Ele nos
falou de como o Messias havia sofrido para que pudéssemos ver Sua
verdadeira glória. Também nos lembrou do que os profetas disseram
sobre o Messias. Era muito estranho,
mas esse Homem Se parecia tanto
com Jesus… Eu me lembro que fiquei olhando para Ele e me perguntando quem seria esse Homem.
Quando, finalmente, chegamos à
minha casa, o Estranho continuou
andando como se fosse prosseguir
viagem. Parei e convidei-O para entrar e ficar conosco. Já era tarde e eu

Quinta, 27 de agosto
. Leia Lucas 24:28-32.
. Pense: Por que Jesus fez como Se estivesse seguindo viagem? Por que os discípulos pediram que Ele ficasse? O que
fez com que eles O reconhecessem?
. Faça uma lista com várias maneiras em
que você poderia convidar pessoas a
entrar para seu círculo de amigos.
. Ore pedindo a Deus que lhe dê oportunidades de mostrar esse mesmo amor
às outras pessoas.
. Ano Bíblico: Mateus 16.
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Sexta, 28 de agosto
. Leia Lucas 24:33-35.
. Imagine qual foi a primeira reação dos discípulos ao perceberem que era Jesus quem
estava com eles?
. Pense: Quando você escuta uma boa notícia, com quem quer compartilhá-la?
. Escreva o nome de pelo menos uma pessoa
a quem você pode dar as “boas-novas”.
. Ore pedindo que Deus o ajude a compartilhar a alegria das boas-novas sobre Seu amor.
. Ano Bíblico: Mateus 17.

tinha pouco para oferecer no jantar. O Hóspede tomou meu lugar à cabeceira da
mesa. Achei um pouco estranho, mas não disse nada. Ao contrário, dei-Lhe o pão
para que pedisse a bênção. Quando Ele estendeu as mãos sobre o pão, arregalei os
olhos. Ele fez exatamente como Jesus! Olhando mais de perto, pude ver as marcas dos
pregos em Suas mãos e, então, entendi por que Se parecia tanto com Jesus enquanto
estávamos conversando: Ele era o próprio Jesus!
– O que vocês fizeram? – Lucas perguntou.
– Nós nos ajoelhamos para adorá-Lo e, quando olhamos novamente, Ele tinha
desaparecido. Estávamos muito empolgados para dormir. Então, decidimos voltar
a Jerusalém e contar aos outros, tudo o que havíamos visto. Embora escuro, corremos de volta pelo mesmo caminho. Escorregávamos e tropeçávamos nas pedras,
mas quem se importava? Se nós errávamos o caminho, logo voltávamos para a
trilha certa. Nada mais importava. Jesus estava vivo e nós O tínhamos visto! Precisávamos contar a todos!
Quando voltamos a Jerusalém, os discípulos também haviam visto Jesus! Desde
então, tivemos a certeza de que Ele está conosco todos os dias.

Um recado para você…
“Mediante o conhecimento de Deus e de Seu Filho Jesus Cristo, o cristão recebeu todas as
coisas que conduzem ‘tudo à vida e à piedade’ (2Pe 1:3). Nenhuma boa dádiva é retida daquele que sinceramente deseja obter a justiça de Deus” (Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 531).
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Atividade da semana
TUDO DE QUE PRECISAMOS
Seguindo o desenho abaixo, coloque vários palitos de fósforo sobre uma mesa.
Depois, adicione mais seis palitos para formar a palavra que mostra o tema principal
deste verso:
“Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em
tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.” 2 Coríntios 9:8.
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