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

3O TRIMESTRE 2020 – ANO A
DIVISÃO CENTRO-OESTE AFRICANA
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
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Lição da Escola Sabatina

VENDIDO POR UM
PRATO DE SOPA

er a

11
12 de setembro

VERSO PARA
DECORAR

A

Dediquem-se
uns aos outros
com amor
fraternal.
Romanos 12:10.

MENSAGEM
Posso amar
pessoas
diferentes de
mim.

Imagine ter passado o dia
inteiro fora de casa. Talvez
você tivesse ido brincar com
amigos ou ajudado a cuidar
do quintal. Você entra em casa
e sente o cheirinho gostoso
de comida. Alguém está
cozinhando. De repente, você
percebe que está com muita
fome. Foi assim que Esaú se
sentiu, certo dia. Vamos saber
como tudo aconteceu.

V

inte alegres anos Isaque e Rebeca já estavam casados. Rebeca se alegrava em
recordar o dia em que havia
encontrado um estranho
junto ao poço. Ela ofereceu
água aos seus camelos – e
sua vida mudou para sempre. Isaque gostava de olhar
para sua bela esposa. Ele
havia orado ao Senhor para
que a trouxesse sã e salva de
63
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tão longe para ele. Sim, Isaque e Rebeca se amavam muito.
Mas alguma coisa estava faltando na
vida deles. Rebeca não tinha filhos. Isto
a deixava muito triste. Isaque sabia sobre a promessa de Deus a Abraão, seu
pai. Deus tinha dito a Abraão que sua
família se tornaria uma poderosa nação.
Isaque gastava grande parte do tempo
pensando como isso aconteceria. Como
poderia surgir uma grande nação da família de Abraão? Isaque, o único filho
de Abraão, nem sequer tinha filhos. Era
um sério problema que Isaque esperava
ver resolvido.
Isaque, finalmente, suplicou ao Senhor. Rogou que Deus lhes desse um filho. E Deus respondeu de maneira surpreendente à oração de Isaque. Rebeca
não teve um, mas dois bebês! Deus deu
a Isaque e Rebeca dois meninos!
Antes que os bebês nascessem, eles
lutavam dentro do corpo da mãe. Rebeca achou aquilo estranho. Ninguém
podia explicar o que estava acontecendo. Nem mesmo seu marido podia explicar. Sua ama também não. Não havia
ninguém a quem ela pudesse perguntar.
Assim, Rebeca conversou com o Senhor. Ela orou e perguntou para Deus
o que estava acontecendo.
O Senhor respondeu à oração de
Rebeca. Ele lhe disse que as duas crianças dentro dela eram muito diferentes
uma da outra. Elas dariam começo a
duas nações diferentes, nações que não
gostariam muito uma da outra. O mais
novo dos gêmeos seria mais forte que
seu irmão.
Isaque e Rebeca deram o nome de
Esaú e Jacó a seus dois filhos. Assim
como o Senhor tinha dito, os meninos
eram muito diferentes. Esaú, o mais
velho, gostava de ausentar-se do lar.
64

Quando ele queria alguma coisa, ele a
queria imediatamente. Gostava de caçar
e sempre trazia ao pai coisas de longe.
Ele era o gêmeo favorito do pai.
Jacó, por sua vez, gostava de ficar
por perto do lar. Aprendeu a cuidar dos
rebanhos e manadas do pai. Também
aprendeu a cozinhar. Ele era digno de
confiança. Despendia muito tempo
com a mãe, por isso era o gêmeo favorito dela.
Certo dia, Esaú chegou de uma caçada. Ele estava com muita fome e sentia o cheiro gostoso de alimento. Jacó
estava cozinhando algo bom. Com certeza, sopa ou guisado de lentilha. Esaú
parou diante do irmão e exclamou:
– Estou morrendo de fome! – Então, pediu: – Dê-me um pouco disso aí.
– Você está mesmo com fome? –
replicou Jacó. – Com tanta fome que
me venderia seus direitos de filho mais
velho?
– Estou a ponto de morrer de fome.
De que me valerá meus direitos, então?
Assim, Jacó deu a Esaú pão e um
pouco de seu ensopado. Esaú comeu
e bebeu, então se levantou e saiu. Ele
desprezou seus direitos de filho mais velho. Tudo o que lhe importava naquele
momento era como ele se sentia. E por
causa disso, ele deu algo que lhe teria
sido uma bênção pelo resto de sua vida.
Referências: Gênesis 25:19-34; Os Escolhidos,
p. 99-101.
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Atividades diárias
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SÁBADO
O
12 DE SETEMBR

Vá para junto da cozinha e feche os olhos. Adivinhe o que haverá para o almoço.
Esaú gostava de caçar e estar
ao ar livre. Se possível, despenda
algum tempo ao ar livre com seus
familiares hoje. Pergunte a eles o
que imaginam que Esaú caçava.
Agradeça a Deus o alimento
que vocês têm.

Eno aí.
?–
que
mais

me.
ão?
um
meu
Ele
veuele
por
eria
ida.

idos,

SEGUNDA
14 DE SETEMBRO

Com sua família, leia e comente Gênesis 25:27-34. Esaú teria
morrido de fome? Pesquise quanto tempo uma pessoa pode ficar
sem se alimentar ou beber água.
Pense em uma ocasião em que
você ficou impaciente como Esaú.
Qual foi o resultado? Fale sobre
isso com os familiares.
Peça permissão para fazer sopa
em um dos dias desta semana.
Agradeça a Deus o bom alimento.

DOMINGO
13 DE SETEMBRO

Com os familiares, leia e comente Gênesis 25:19-28. Qual dos dois
irmãos era coberto de pelos? Compare seus braços com os de seus
familiares. Quem tem mais pelos?
Quem tem menos pelos?
Que idade tinha Isaque quando Esaú e Jacó nasceram? Você conhece alguém com essa idade? Que
idade tinham seus pais quando você
nasceu?
Recorte oito diferentes formatos
de legumes. Escreva neles uma palavra do verso para decorar. Misture
os formatos, depois os coloque na
ordem correta. Use-os para ensinar o
verso aos seus familiares.
Peça a Deus que ajude você a usar
de bondade para com os outros.
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Atividades diárias
TERÇA
15 DE SETEMBRO

Durante o culto de hoje, leia
e comente Mateus 7:12. O que
você aprendeu sobre como tratar as pessoas diferentes de você?
Coloque em prática Mateus 7:12.
Faça algo especial para alguém de
sua família, hoje.
Faça um gráfico para mostrar
como você e os membros de sua família são diferentes. Compartilhe-o
com os familiares. Em que você é
diferente dos demais? Em que é semelhante? Agradeça a Deus as diferenças e variedades.

liçã
QUARTA
16 DE SETEMBRO

Com os familiares, leia e comente 1 Tessalonicenses 5:15.
Como o verso nos ajuda quando
encontramos pessoas diferentes?
Faça um desenho de Jacó e algo
de que ele gostava. Se ele vivesse
hoje, do que você imagina que ele
gostaria?
Olhe para fora. Quantas cores
diferentes você pode ver? Agradeça a Deus a variedade que a natureza proporciona.

QUINTA
17 DE SETEMBRO

Com os familiares, compartilhe a história de sua lição. Faça
um desenho de Esaú e das coisas
de que ele gostava. Se ele vivesse
hoje, do que você imagina que ele
gostaria?
Pense em sua família da igreja.
Peça a um adulto que ajude você a
mencionar países de onde alguns
membros vieram. O que isso lhe
fala sobre a família de Deus?
Façam juntos um cartão e o enviem ao membro mais idoso de sua
igreja. Escreva: “Estou feliz por você
fazer parte da família de Deus.”
Recapitulem juntos o verso
para decorar. Depois, peça que
Deus abençoe sua família da igreja.
66

SEXTA
18 DE SETEMBRO

Durante o culto familiar, leia
novamente Gênesis 25:19-34.
Peça à sua família que ajude você
a encenar a história. Solicite que
cada pessoa diga algo que aprecia
nos demais membros da família.
Não repetir a mesma coisa.
Cantem alguns cânticos alegres. Depois, peça a Deus que
abençoe seus familiares.

E
M

Estude as gravuras e remova as letras como indicadas para descobrir o que nossa
lição nos ensina.

____________________ - _______

E U M S
R Q +Aquem
U E E U R- loO E D - oB+ M O E- greja
M E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A

o
e
e

________

1 +s

es
eu-

________________
- belha +

- tra

________________________

T+

- vido +

a
4.
cê
ue
a
a.

-a

Dediquem-se
uns aos outros
com amor
fraternal.

ee
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o5.
o

Exercício

ROMANOS 12:10.

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