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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UM LADRÃO NA FAMÍLIA
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do.

19 de setembro

VERSO PARA
DECORAR
Não furtem.
Não mintam. Não
enganem uns aos
outros.
Levítico 19:11.

MENSAGEM
As pessoas da
família de Deus
são honestas.

Você já fez
alguma coisa que
sabia que não
devia fazer? E
quando alguém
lhe perguntou
sobre o assunto,
você disse uma
mentira? Jacó
mentiu a seu pai,
e prejudicou a
família inteira.
68
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ocê nunca imaginaria que Jacó e
Esaú fossem gêmeos. Eles eram
muito diferentes. Esaú gostava
de caçar. Jacó gostava de ficar em
casa e cuidar dos rebanhos de ovelhas e
gado da família.
Antes do nascimento deles, Deus falou à mãe, Rebeca. Disse que o filho mais
velho seria servo do mais novo. Ela não
sabia como isto aconteceria, mas cria no
que Deus dissera.
Isaque envelhecera e estava cego. Ele
decidiu que havia chegado o tempo de
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Ele
o de

dar a bênção especial a seu filho Esaú.
Rebeca lembrou-lhe do que Deus dissera. Mas como Esaú era o filho favorito de
Isaque, ele estava determinado a dar-lhe a
bênção.
Certo dia, Rebeca ouviu Isaque conversando com Esaú.
– Estou velho e não sei o dia de minha
morte. Pegue suas armas e cace um gamo
selvagem para mim. Prepare aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e me
traga. Então, eu lhe darei minha bênção.
Tão logo Esaú partiu, Rebeca chamou
Jacó. Contou-lhe o que estava acontecendo. Então, disse:
– Não se preocupe, Jacó. Tenho um
plano. Vá ao rebanho e me traga dois dos
melhores cabritos. Eu os prepararei justamente do jeito que seu pai gosta. Então,
você os levará para ele e receberá a bênção.
– Mas ele perceberá a diferença – replicou Jacó. – Esaú é homem peludo, e
eu não. Papai poderá descobrir que eu o
estou enganando. Ele poderá me amaldiçoar em vez de abençoar.
– Caia sobre mim a maldição – a mãe
respondeu. – Apenas faça o que estou lhe
dizendo.
Assim, Jacó vestiu roupas de Esaú. Rebeca rapidamente cobriu-lhe as mãos e o
pescoço com a pele dos cabritos. Então,
Jacó se dirigiu a Isaque com o alimento
que Rebeca havia preparado.
Isaque ouviu Jacó entrando no aposento.
– Quem está aí? – ele perguntou.
– Esaú, seu filho mais velho – mentiu
Jacó. – Fiz como o senhor me pediu, papai. Sente-se e coma o gostoso alimento e
me abençoe.
– Como você encontrou a caça tão depressa? – perguntou Isaque.
– Deus me ajudou – mentiu Jacó.
– Aproxime-se para que eu toque em

você – disse, então, Isaque. – A voz é a de
Jacó, mas os braços são os de Esaú. Você é
realmente Esaú?
– Sim, papai – de novo Jacó mentiu.
– Então, traga o alimento para eu comer – disse Isaque. Ao Jacó se aproximar,
Isaque o pegou pelas roupas. Cheirou-as,
dizendo satisfeito:
– Ah, sim! É o cheiro do campo.
– E foi assim que Isaque abençoou Jacó.
Jacó apressou-se a ir embora. Mal havia saído, Esaú entrou na tenda do pai.
– Aqui está o alimento que você me
pediu – anunciou Esaú.
Com voz trêmula, Isaque perguntou:
– Quem é você?
– Eu sou Esaú, seu filho mais velho.
– Mas quem esteve aqui? – perguntou
Isaque. – Foi Jacó? – Isaque, então, ficou
sabendo o que havia acontecido. Ele se
voltou para Esaú e tristemente disse: – Eu
abençoei seu irmão Jacó.
Esaú ficou furioso.
– O senhor pode me abençoar também? Primeiro Jacó roubou meu direito
de filho mais velho, agora roubou minha
bênção. O senhor não pode me abençoar
também?
Isaque abanou tristemente a cabeça.
– A bênção já foi dada. Eu não posso
voltar atrás.
Esaú resmungou, enquanto deixava
a tenda do pai: “Quando meu pai morrer, eu matarei Jacó e recuperarei o que
é meu.”
Jacó sabia que havia algo errado e ficou triste. Ele se sentia mal. Suas mentiras
causaram problemas a todos. Ele deveria
ter esperado. Deus havia feito uma promessa. Deus não precisava da ajuda de
Jacó – nem da ajuda de Rebeca. O que
aconteceria a seguir?
Referências: Gênesis 17:1-45; Os Escolhidos, p. 101-103.
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Atividades diárias
SÁBADO
O
19 DE SETEMBR

Faça a brincadeira de “verdadeiro
ou falso” com seus familiares. Pense
em uma história bíblica. Então, faça
quatro perguntas verdadeiras ou falsas. A pessoa que responder mais
perguntas verdadeiras, pensará na
história seguinte.
Com sua família, pensem em
histórias bíblicas que mencionem
pessoas que mentiram. Qual foi o
resultado? Então, pensem em histórias que relatam pessoas falando
a verdade. Qual foi o resultado?
O que é melhor – mentir ou falar a
verdade? Por quê?
Peça que Deus sempre ajude
você a falar a verdade.

SEGUNDA
21 DE SETEMBRO

Durante o culto familiar de hoje,
leia e comente Gênesis 28:18-30.
Peça que um adulto fale sobre uma
ocasião em que foi tentado a mentir,
mas falou a verdade.
Peça permissão para usar algumas ervas de tempero, especiarias,
ou perfumes. Coloque-os em recipientes separados. Peça aos familiares que cheirem cada recipiente e
adivinhem o que está dentro dele.
70

DOMINGO
20 DE SETEMBRO

Leia e comente com a família,
Gênesis 27:1-17. Quem encorajou
Jacó a mentir? Pergunte aos familiares: Como podemos ajudar outras
pessoas a fazer o que é correto?
Faça o desenho de uma tenda.
Cole dois pedaços de papel sobre a
entrada para fazer as bordas da tenda.
Escreva no fundo do desenho o verso para decorar. Use-o para ensinar o
verso aos familiares.
Entoe um cântico sobre obediência. Então, peça a Deus que ajude sua
família a sempre ser honesta.

Escreva um livreto de bênçãos da
família. Peça que cada pessoa acrescente uma sentença que fale como
Deus a abençoou. Agradeça a Deus
todas as Suas bênçãos.
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TERÇA
22 DE SETEMBRO

Com seus familiares, leia e comente Gênesis 27:30-41. Pergunte:
Alguém já falou uma mentira sobre
você? Fale sobre maneiras de reagir
quando alguém mente a seu respeito, ou o magoa. Peça que Deus ajude você a sempre falar a verdade.
Procure cinco tipos diferentes
de tecido. Peça aos seus familiares que fechem os olhos, apalpem
os retalhos e procurem adivinhar
cada tipo de tecido.

QUARTA
23 DE SETEMBRO

Durante o culto de hoje, leia e comente Êxodo 20:16 e Romanos 6:23.
Qual é o resultado de dizer mentiras?
Recapitule Gênesis 27 e conte o número de mentiras que Jacó falou.
Peça aos seus familiares que façam
o seguinte: Peguem um balão e o encham. Assegure-se de que o ar não
escape. Então, deixe o ar sair. Em que
sentido pedir perdão é como deixar o
ar sair do balão?
Se você realmente estiver triste pelos erros cometidos hoje, peça que
Deus perdoe. Peça perdão também às
pessoas a quem você tiver ofendido.

QUINTA
24 DE SETEMBRO

Com sua família, leia e comente
João 8:44. Peça aos familiares que
ajudem você a criar um pôster para
encorajar as pessoas a falar a verdade. Ore por forças para resistir às
tentações de Satanás.
Faça uma pesquisa no lar para
saber quais são os alimentos favoritos de seus familiares. Peça permissão para ajudar no preparo de um
alimento favorito, para a refeição
de amanhã à noite.Sext

SEXTA
25 DE SETEMBRO

Sirva o alimento
favorito que você ajudou a preparar ontem
à tarde. O que mais
você fez para ajudar a
família a se preparar para o sábado?
Durante o culto, recapitule Gênesis 27. Peça aos familiares que o ajudem a encenar a história. Pergunte o
que eles aprenderam sobre a história.
Antes de orar, entoem cânticos
favoritos sobre o sábado. Orem para
que sua família seja abençoada durante o sábado.
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Exercício
Pinte cada quadrado que tenha um pontinho para descobrir o que estava
faltando quando Jacó levou o alimento a Isaque.

Não furtem. Não
mintam. Não enganem
uns aos outros.
LEVÍTICO 19:11.
No princípio
Deus criou os
céus e a Terra.
GÊNESIS 1:1.
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