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

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.

P R O J E TO S E S P EC I A I S

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

Exemplar Avulso: R$ 11,20 - Assinatura Anual: R$ 36,00
Dakar
Banjul

Guiné-Bissau

1
Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri
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Marta Irokawa

O MACHADO QUE FLUTUOU
Mensagem: Podemos ajudar outros, mesmo em pequenas coisas.
Verso para decorar: “Até os cabelos da cabeça [...] estão [...]
contados.” Mateus 10:30, NVI.
Referências: 2 Reis 6:1-7; Os Ungidos, p. 117.

A criança deverá:
Saber que Deus conhece e Se importa mesmo com as pequenas
coisas em nossa vida.
Sentir-se agradecida por podermos suprir pequenas
necessidades na vida de outros.
Responder procurando maneiras de ajudar outros, mesmo em
pequenas coisas.
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Marta Irokawa

“Até os cabelos da
cabeça [...] estão [...]
contados.”

U

LIÇÃO

12

19 de setembro

Alguma vez você já ficou pensando se Deus Se importa com
a menor formiguinha que corre pelo solo? Sim, Ele Se importa.
Será que Ele Se importa também com os mínimos detalhes
da sua vida?

E

liseu estava visitando a escola dos
profetas em Gilgal.
– Um novo aluno está chegando hoje
– alguém lhe disse.
– Mas praticamente não há lugar para
alojar esse aluno. A escola dos profetas
está realmente precisando de mais espaço.
Os estudantes gostavam das visitas
do profeta. Ele conversava com eles e
lhes contava histórias. E também gostava de ouvi-los. Por isso, eles lhe falaram
sobre o problema de espaço.
– Profeta Eliseu – disse um dos alunos –, nós temos um grande problema.
Precisamos de mais espaço. Podemos ir
à margem do rio Jordão cortar algumas
árvores para aumentar a escola?
– É lógico que sim! Ótima ideia! Eu
vou com vocês.

Assim, eles foram juntos para a barranca do rio e começaram a trabalhar.
Precisavam cortar muitas árvores para
conseguir madeira para construir uma
escola maior. Todos estavam trabalhando arduamente com o machado.
De repente, todos ouviram um grande “splash!” na água do rio e se viraram
para ver o que estava acontecendo.
Um dos alunos gritou:
– Oh, não! O ferro do meu machado!
Era emprestado!
Sim, o machado havia sumido na
água! Coitado! Tinha razão de ficar
aborrecido.
– Onde caiu o machado? – perguntou
Eliseu ao rapaz.
Ele apontou para o lugar exato. Então, Eliseu fez uma coisa muito estranha.
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Pegou um galho e jogou na água, bem
no lugar que o rapaz havia indicado.
Uma coisa maravilhosa aconteceu!
O ferro do machado veio para cima e
flutuou na água. Assim, o rapaz pôde
pegá-lo de novo.
Mas todo mundo sabe que o machado é feito de metal, de ferro, e é muito
pesado. Por isso, ele não pode flutuar na
água! Então, como foi que aquilo aconteceu? Um milagre! Deus usou Eliseu para
realizar um milagre!

Sim, Deus vê tudo o que acontece conosco, quer seja importante ou insignificante. Ele Se importa tanto quando perdemos
uma ferramenta emprestada como quando
perdemos o brinquedo de que mais gostamos. Ele ajudou Eliseu a realizar um milagre
para ajudar um rapaz. E Ele também Se
preocupa com nossas necessidades, quer
sejam grandes ou pequenas.
Assim como Deus usou Eliseu para ajudar outras pessoas, Ele também quer usar
você. Como você pode ajudar alguém hoje?
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Sábado à tarde (19 de setembro)
Todos os dias leiam juntos a história da lição,
e recapitulem o verso para decorar da seguinte
maneira: Enquanto penteia o cabelo da criança, diga: “Até os cabelos da cabeça [...] estão [...]
contados”. Explique o significado do verso e o
repitam juntos.

Domingo (20 de setembro)
Incentive a criança a dar o machado feito na
Escola Sabatina a alguém que precise ser lembrado sobre o cuidado de Deus nas pequenas
coisas. Ore por essa pessoa hoje.
Ajude a criança a ajuntar algumas coisas bem
pequenas (inclusive um fio de cabelo) e observálos com uma lupa. Leia Mateus 10:30 na Bíblia.
Pergunte: Você sabe quantos fios de cabelo você
tem na cabeça? Relembre à criança que Deus
sabe e Se importa com as mínimas coisas.

Lembre à criança sobre o ferro do machado que
Deus fez flutuar.
Ajude a criança a fazer hoje algum “pequeno” favor a alguém, mostrando que a criança se
importa com essa pessoa (colocar um bilhetinho
de amor na gaveta do pai, varrer a calçada da
vizinha, etc.).
Cantem “Ajudar com Amor”, CD Tempo Louvar, Jardim-Ano A, faixa 27.

Quinta-feira (24 de setembro)
Procure coisas pequeninas na natureza (insetos, folha de grama, pedrinha, etc.). Pergunte:
Será que Deus conhece essas coisas pequeninas? Será que Ele Se importa com elas? Ele Se
importa comigo e com você?
Cantem “Jesus Cuida”, CD Tempo de Louvar,
Jardim-Ano A, faixa 24. Depois, ore agradecendo a Deus Seu cuidado.

Segunda-feira (21 de setembro)

Sexta-feira (25 de setembro)

Leiam juntos 2 Reis 6:1-7. Pergunte: Por que
os alunos foram até o rio? Faça uma caminhada
perto de um rio ou lago. Jogue algumas coisas na água. (Coisas que não causem poluição)
Quais afundam na água? Quais flutuam?

No culto do pôr do sol, leia acerca do
machado que flutuou em Os Ungidos, p. 117
(terceiro e quarto parágrafos). Pergunte:
Quem deu a Eliseu o poder para realizar
o milagre?
Encene a história da lição com a família.

Terça-feira (22 de setembro)
Recapitulem juntos a história da lição. Pergunte: Por que o ferro do machado flutuou?
Mostre à criança um machado de verdade ou a
figura de um. Aponte para o ferro do machado.
Fale sobre o cuidado que se deve ter com um
machado. Pergunte: Para que usamos machados hoje em dia?

Quarta-feira (23 de setembro)
Na banheira ou tanque com água, faça experiências com coisas que flutuam e que afundam.
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Cante “Deus é Tão Bom”, CD Tempo de Louvar,
Jardim-Ano A, faixa 30. Termine com uma oração de agradecimento a Deus.
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