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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ESPOSA PARA ISAQUE

viaj
Abr
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nho

5 de setembro

VERSO PARA
DECORAR
O Senhor
[...] enviará Seu
anjo com você e
coroará de êxito
a sua missão.
Gênesis 24:40.

de
tes
tard
e co
tava

MENSAGEM
Deus deseja que
todos se unam à
Sua família.

Você já fez uma longa
viagem? O que você
levou para a viagem?
O que providenciou
de alimento? Quando
Abraão enviou seu
servo em uma longa
viagem, o servo
precisou de dez
camelos para levar
tudo de que precisava.
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liézer acordou sobressaltado. Ainda estava escuro.
Era, porém, hora de partir.
Ele tinha um trabalho importante a fazer.
Abraão apareceu em meio à
escuridão. Ele sorriu para seu fiel
servo e disse:
– O Senhor enviará Seu anjo
adiante de você, meu amigo. Deus
atentará para isto e o ajudará a encontrar a moça que Ele escolheu
para ser a noiva de Isaque. Ela
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precisa ser uma mulher de minha terra – de meus parentes. Não podemos
deixar Isaque se casar com uma das
mulheres pagãs daqui. Ele não deve se
casar com moça de Canaã.
Eliézer refletia sobre sua missão ao
viajar cansativamente dia após dia.
Abraão tinha certeza de que o anjo
do Senhor viajaria adiante de seu servo. Eliézer encontraria muitas pessoas
estranhas. Como saber quem seria a
moça certa? Qual a mulher que o Senhor havia escolhido?
Eliézer, finalmente, chegou à cidade de Naor. Ali moravam os parentes de Abraão. Já era quase o fim da
tarde. Ele estava cansado da viagem,
e com sede. Seus camelos também estavam com sede.
De repente, Eliézer teve uma ideia!
Levantou a cabeça em direção ao Céu
e orou: “Senhor, Deus de meu senhor Abraão, concede-me êxito, hoje.
Cumpre a Tua promessa feita a meu
senhor. Estou aqui junto ao poço da
cidade. As jovens da cidade logo virão
para buscar água. Eu direi a uma delas: ‘Por favor, incline o seu cântaro e
dê-me de beber.’ Se ela disser: ‘Beba.
Também darei água para os seus camelos’, seja essa a que escolheste para
Teu servo Isaque.”
Antes de Eliézer terminar sua oração, apareceu uma jovem. Ela se aproximou do poço e encheu seu cântaro
de água. “Será esta a moça?” pensou
Eliézer. Ele correu ao encontro dela.
– Por favor, dê-me um pouco de
água para beber? – pediu ele.
A jovem, Rebeca, rapidamente abaixou o cântaro do ombro. Ela
lhe ofereceu a água. Eliézer a bebeu,
matando assim a sede. Então, ela
pronunciou as próprias palavras da

oração de Eliézer: “Também tirarei
água para os seus camelos!” Rebeca
esvaziou seu cântaro no bebedouro
para que os animais bebessem. Depois, apressou-se para o poço para tirar mais água.
Eliézer sorriu alegremente. Como
Deus tinha respondido depressa à sua
oração! A moça era muito amável e
bondosa!
Quando Rebeca retornou, Eliézer
lhe disse:
– Por favor, diga-me, quem é seu
pai?
Quando ela lhe respondeu, Eliézer
se ajoelhou e adorou a Deus: “Bendito seja o Senhor, o Deus de meu
senhor Abraão. Ele cumpriu fielmente Sua promessa feita a meu senhor.
O Senhor me conduziu diretamente
aos parentes de meu senhor!”
Rebeca voltou ao lar e contou a
seu irmão Labão sobre o servo de
Abraão. Labão foi imediatamente
ao poço e convidou Eliézer para ir à
sua casa. Eliézer falou sobre a missão
que Abraão lhe encarregara. Contou
sobre sua oração e como Deus lhe
tinha respondido tão rapidamente.
Será que Rebeca atenderia ao pedido
de Abraão?
Rebeca ouviu atenciosamente Eliézer. Soube como Deus tinha conduzido Eliézer até sua família. Ela
acreditou que Deus estava orientando
tudo. Assim, concordou em ir com
Eliézer. Ela teria que deixar a família
e o lar para se tornar esposa de Isaque.
Referências: Gênesis 24; Os Escolhidos, p. 94-98.
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Atividades diárias
SÁBADO
5 DE SETEMBRO

Se possível, despenda algum
tempo com outros membros da
família de Deus. Fale sobre a
história de sua lição e como os
familiares de Abraão permaneceram unidos embora vivessem
longe uns dos outros.
Cante antes de orar. Então,
faça uma oração de agradecimento a Deus por outros membros de Sua família.

SEGUNDA
7 DE SETEMBRO

Durante o culto de hoje, leia e
comente Gênesis 24:11-27. Descreva as orações de Eliézer. Quais
foram os resultados? Peça aos seus
familiares que contem sobre uma
ocasião em que Deus respondeu às
orações deles. Dê graças a Deus por
ouvir e responder às suas orações.
Os camelos bebem cerca de vinte
litros de água por dia. Eliézer tinha
10 camelos. Naquele dia, quanta
água Rebeca teve que tirar do poço
para dar de beber aos camelos? Procure encher de água um recipiente
de um litro. Como você imagina
que Rebeca se sentiu quando terminou de dar água aos camelos?
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DOMINGO
6 DE SETEMBRO

Leia e comente Gênesis 24:110 com seus familiares. Por que
Abraão não queria que Isaque se casasse com alguém do local em que
viviam? Quantos camelos, Eliézer
levou? Por quê?
Desenhe um camelo e escreva
nele o verso para decorar. Coloque-o
onde possa vê-lo durante todos os
dias da semana. Ensine o verso à sua
família.
Descubra cinco fatos sobre camelo e os compartilhe com os familiares na hora do culto.
Peça que Deus proteja as pessoas
que estão viajando.
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TERÇA
8 DE SETEMBRO

Durante o culto de hoje, leia e
comente Gênesis 24:28-40. Que espécie de pessoa era Rebeca? Como,
hoje, você pode ser como Rebeca?
Apenas por brincadeira, use
papelão ou uma caixa, e faça um
modelo de poço. Atualmente, de
onde você obtém a água? A respeito da água, qual é a diferença entre
a atualidade e o tempo de Rebeca?
Cante alguns cânticos de louvor,
depois, agradeça a Deus o vivificante presente da água.
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QUARTA
9 DE SETEMBRO

Com os familiares, leia e comente Gênesis 24:41-58. O que
Eliézer deu a Rebeca? Como você
imagina que Rebeca se sentiu,
indo para um novo país? Sobre casar com um estranho? Por que ela
concordou em fazer isso?
Se possível, converse com alguém de outro país. Pergunte-lhe
quantas pessoas de seu país adoram
a Deus.
Ore pelas pessoas ao redor do
mundo que não têm condições de
livremente adorar a Deus.

SEXTA
11 DE SETEMBRO

Durante o culto familiar, leia
novamente Gênesis 24:10-26.
Com os familiares, encenem a
história.
Rebeca e Isaque nunca haviam se encontrado. Eles moravam longe um do outro. Diga
o nome de alguns parentes que
moram longe. Ore por eles.
Faça um cartão e o envie a
uma pessoa para dizer-lhe que
você se sente feliz por ela pertencer à família de Deus.

QUINTA
10 DE SETEMBRO

Leia a história em Marcos 3:3335 durante o culto familiar. Quem
pertence à família de Deus?
Segure um espelho para que
os membros de sua família possam ver a si mesmos. Peça que eles
digam: “Eu pertenço à família de
Deus.” Juntos, falem sobre o que
significa isto. Cantem “Pertencemos à Família de Deus”, CD
Tempo de Louvar, Primários-Ano
A, faixa 27. Depois, agradeçam a
Deus.
Os camelos podem viajar cerca
de 160 quilômetros por dia a uma
velocidade de 16 quilômetros por
hora. Quantas horas eles gastariam para
percorrer
160 quilômetros?
Quantas
horas você
levaria
para percorrer 160
quilômetros?
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Exercício
Todas as moças abaixo são semelhantes, apenas uma é diferente. Ajude Eliézer a
encontrar a que é diferente.

© Jose Manuel Gelpi | Fotolia
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O Senhor [...] enviará Seu
anjo com você e coroaráNodeprincípio
êxito a sua missão.Deus criou os
GÊNESIS 24:40.céus e a Terra.
GÊNESIS 1:1.
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