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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 6

O tempo do reino
Lições extraídas de coisas pequeninas
Referência: Mateus 13:31-33

Verso para memorizar
“Estou convencido de que Aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até
o dia de Cristo Jesus.” Filipenses 1:6.

Mensagem central
O amor de Deus cresce em nós até preencher completamente nossa vida.

Sábado, 8 de agosto
. F aça a atividade desta semana Terminando a Boa
Obra.
. Estude Parábolas de Jesus, p.
76-79 e 95-102.
. Ano Bíblico: Sofonias 2.
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S

endo empurrado pela multidão que seguia
Jesus, um rapaz mal conseguia escutar a voz
tão familiar.
– Espere-me! – Olhando para trás, o rapaz viu
seu vizinho, tentando passar entre as pessoas.
– Não sabia que você viria – respondeu
o outro.
– Não tive escolha. E você?
– Pensei em vir e ver Aquele sobre
quem todos estão falando.
Olhando por sobre a multidão, viram os pais do segundo rapaz e acenaram
com a mão. Os dois rapazes procuraram um
lugar menos tumultuado. Ao se sentarem

8 de agosto de 2020

Domingo, 9 de agosto
no gramado, um homem
levantou a mão. A mulmemorizar.
tidão
ficou
em silêncio.
. Ore em agradecimento a Deus por
– É Ele? – perguntou um dos rapazes. –
iniciar uma boa obra em você.
Não
é bem o que eu esperava.
. Ano Bíblico: Ageu 2.
– O que você quer dizer? – perguntou
o outro.
– Ah, não sei. Imaginava que fosse diferente.
– Diferente como? Você quer dizer, mais como um guerreiro?
– Ou, quem sabe, um rei.
– Alguns de vocês querem saber
Segunda, 10 de agosto
como é o reino de Deus. Eu vou
contar como é – Jesus começou. –
. Leia Mateus 13:31.
Vejam a mostardeira.
. Compare essa passagem com Lucas 17:6.
. Pense: Precisamos de fé no que Deus nos
Um dos rapazes olhou para
tem dado para crescer?
onde Jesus estava apontando.
.
Observe: Veja as sementes que você plan– O que aquela planta tem de
tou na semana passada. Qual delas crestão especial? – ele sussurrou.
ceu mais?
– É só uma planta – concordou
. Ore para que Deus lhe dê a fé da semente
o outro.
de mostarda, como Ele nos oferece.
. Ano Bíblico: Zacarias 4.
A mostardeira era uma planta
bastante comum. Era um arbusto

. Leia a história O Tempo do Reino.
. Comece a aprender o verso para
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Terça, 11 de agosto
. Leia Mateus 13:32.
. Procure informações a respeito da semente de mostarda e anote-as em seu
Diário de Estudo da Bíblia.
. Pense: De que maneira podemos crescer, como uma planta forte de dois metros de altura?
. Ore em agradecimento a Deus por lhe
conceder tudo de que precisa para crescer na fé.
. Ano Bíblico: Malaquias 3 e 4.

e não crescia muito mais que dois
metros de altura. Os pássaros faziam
ninhos e comiam as sementinhas
que saíam dos galhos. No começo da
primavera, os dois rapazes gostavam
de comer as sementes quando ainda
estavam verdes.
– Todos sabem que a semente de
mostarda é tão pequena que mal dá
para ver – Jesus continuou.
– Mas o que acontece quando
uma semente cai no chão? Primeiro
os brotos começam a sair. Assim que
a planta vai crescendo e os galhos
começam a se formar, folhas e frutos passam a cobrir a nova planta. Não
muito tempo depois, o pé de mostarda
já é a maior planta do quintal.
Toda a multidão concordou com o
que Jesus falava.

Quarta, 12 de agosto
. Leia Mateus 13:33.
. Pense: O que o fermento, a
farinha e a mulher representam nesse verso?
. Peça a um adulto um pouco
de fermento. Toque, sinta o
cheiro e o sabor dele.
. Encontre receitas ou peça
que alguém explique como
funciona o fermento.
. Ore pedindo que Deus coloque o fermento do Céu em
sua vida, para que você possa
espalhar Sua bondade.
. Ano Bíblico: Mateus 1.
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– O reino de Deus é também como
o fermento que uma mulher coloca
Quinta, 13 de agosto
no pão. – Os dois rapazes se olharam,
. Leia Mateus 13:35.
esperando o que Jesus diria em se. Escreva uma parábola a respeito da
guida. – Quando a mulher faz o pão,
obra que Deus tem realizado em você.
ela coloca só uma pequena porção
. Escolha uma receita culinária que conde fermento, em comparação com a
tenha fermento. Faça uma lista com
quantidade de farinha. No entanto, o
tudo de que precisa.
. Ore agradecendo a Deus o dom das pafermento trabalha em toda a massa e
rábolas.
o pão começa a crescer.
.
Ano Bíblico: Mateus 2.
Um deles se lembrou das vezes
em que ajudava a mãe a fazer pão.
Ele via o pão crescer por inteiro e
não apenas uma ou outra parte de
cada vez.
Sentado e olhando para o homem
que estava à sua frente, o outro garoto
perguntou ao primeiro:
– O que um pé de mostarda e um
pão têm que ver com o reino?
– Não faço a menor ideia. Vamos perguntar ao meu pai.
Na caminhada de volta para casa,
com a família, um dos rapazes não
pôde esperar mais.
– Alguém entendeu o que Jesus
estava falando, quando contou a
história da semente de mostarda e
do fermento? – perguntou ele, bastante inquieto.
– O que você acha que Ele queria
dizer? – o pai dele perguntou.
– Não sei bem. Acho que talvez Ele
estivesse falando sobre nós.
– Faz sentido – o pai
concordou. – Como
povo escolhido
de Deus, eu
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penso que deveríamos formar Seu
reino. O que você acha? – perguntou
Sexta, 14 de agosto
o pai, dirigindo-se ao outro garoto.
. Recapitule o verso para memorizar.
– Também não sei – respondeu o
. Faça um pão.
garoto, coçando a cabeça. – Imagino
. Sirva seu pão na refeição da tarde.
que deve ser um reino diferente, do
. Leia com sua família, e discuta a parátipo que conquistaria os romanos.
bola do fermento.
O rapaz parou e disse:
. Ore com sua família, e peça a Deus que
– Talvez seja isso. A semente de
complete a obra em vocês.
. Ano Bíblico: Mateus 3.
mostarda é como o nosso país. Pequeno e indefeso. Mas um dia será
muito maior.
– Porque os profetas já disseram que isso vai acontecer! – falou o outro. – Mas o
que o fermento quer dizer?
– Acho que entendi essa parte – respondeu o rapaz, andando mais devagar. – Você
já viu sua mãe fazendo pão, não viu? O fermento se espalha por todo o pão. Não faz
crescer só uma parte.
O garoto parou novamente.
– E como o fermento entra no pão? – perguntou pensativa a mãe de um dos garotos, que até aquele momento só estivera escutando.
– Você o joga na massa! – o filho dela falou. – Não é assim? – todos caíram na
gargalhada.
O outro garoto parou mais uma vez.
– E o semeador tem que colocar a semente no chão. Então, o início do novo reino
talvez seja aqui – ele concluiu.
– Pode ser que sim – o pai do outro garoto concordou.
– Isso quer dizer que não temos que lutar? – perguntou o filho.
– Pelo que entendi, Deus é quem luta em nosso lugar – a mãe respondeu. – Do
começo ao fim.
O filho colocou a mão no ombro da mãe e perguntou-lhe:
– Você sabe fazer pão de mostarda?

Um recado para você…
“Como o fermento, misturado à farinha, opera do interior para o exterior, assim é pela
renovação do coração, que a graça de Deus atua para transformar a vida. Não basta a mudança exterior para pôr-nos em harmonia com Deus. Muitos há que procuram reformar-se,
corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão
principiando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o coração. […] O coração precisa
ser convertido e santificado” (Ellen G. White, Parábolas de Jesus, p. 27).
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Atividade da semana
TERMINANDO A BOA OBRA
Qual é a palavra que está faltando no verso abaixo? Tente encontrá-la, começando
pela letra em destaque e anotando, no sentido horário, cada letra, contando de cinco
em cinco quadrados. Escrever o verso completo nas linhas abaixo.
“Ora, a ___________________________ deve ter ação completa, para que sejais
perfeitos e íntegros, em nada deficientes.” Tiago 1:4.
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