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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EXÉRCITO DE ANJOS
Mensagem: Ajudamos outros quando oramos por eles.
Verso para decorar: “Orem uns pelos outros.” Tiago 5:16, NVI.
Referências: 2 Reis 6:8-17; Os Ungidos, p. 114-116.

A criança deverá:
Saber que os filhos de Deus se importam uns com os outros.
Sentir-se agradecida por ser parte da família de Deus.
Responder agradecendo a Deus por pessoas que se importam
conosco.
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“Orem uns pelos
outros.”

LIÇÃO

13

26 de setembro

Marta
Irokawa
Marta
Irokawa

Você já ficou com medo de alguma coisa, como trovoada ou
um cachorro grande? O servo de Eliseu teve medo.
Mas Eliseu sabia o que fazer.

C

om punhos fechados o rei da Síria
ameaçou os oficiais do seu exército,
dizendo: – Quero saber quem está contando todos os meus planos secretos
ao rei de Israel! Toda vez que decidimos
atacar os israelitas, o rei deles já sabe
dos nossos planos! – exclamou ele. –
Quem de vocês está lhe contando sobre
meus planos?
Um dos seus oficiais respirou fundo
e, então, disse:
– Não é nenhum de nós, meu senhor.
O profeta Eliseu conta ao rei de Israel
tudo o que você fala, até as palavras que
fala no seu quarto.
– Então, descubram onde está Eliseu! – gritou o rei. – Vamos capturá-lo.
Os oficiais se apressaram a enviar espias

à procura de Eliseu. Eles logo descobriram onde ele estava.
– Eliseu está em Dotã – disseram eles
ao rei.
– Saiam para capturá-lo! – ordenou
o rei. – Preparem cavalos, carruagens e
muitos soldados. Saiam hoje à noite e rodeiem a cidade.
Muito cedo na manhã seguinte, o
servo de Eliseu estava andando na rua.
Estava sorridente – até o momento em
que olhou para fora da cidade e viu o
exército do rei da Síria. O coração do
servo começou a bater muito rápido.
Ele ficou com medo. Voltou correndo
para casa.
– Eliseu! Eliseu! – gritou ele ao
chegar.
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– O exército sírio está rodeando a
cidade! O que vamos fazer?
– Não tenha medo – disse Eliseu.
– Venha comigo.
Os dois homens subiram num lugar
bem alto de onde podiam ver por cima
dos muros da cidade. Muitos cavalos e
carruagens, e muitos, muitos soldados
estavam em volta da cidade.
– Não tenha medo – disse Eliseu, mais
uma vez. – O exército que está do nosso
lado é muito maior do que aquele.
Então, Eliseu orou: “Senhor, abre
os olhos do meu servo; permite que
ele veja.”

E Deus abriu os olhos do servo. Que
cena maravilhosa! Ao redor de toda a
cidade, as montanhas estavam cobertas de cavalos e carruagens de fogo!
O exército de anjos de Deus havia rodeado o exército inimigo. O servo jamais esqueceria aquela cena! Naquela
manhã, ele aprendeu que, embora os
filhos de Deus geralmente não vejam,
os anjos estão sempre ao seu redor.
A oração de Eliseu ajudou a aliviar o
medo do servo. Nós também ajudamos
outros quando oramos por eles. Lembrese, Deus sempre ouve nossas orações.
Ele sabe de nossas necessidades.

Sá

pi
se

(

D

pa
o

do
pe
ve
de
se
qu

Se

62

© Michaela Steininger | Ftotolia

O
se

em
va
qu
el

ue
a
ro!
oala
os
m,
.
o
os
e-
s.

Sábado à tarde (26 de setembro)

Terça-feira (29 de setembro)

Leia todos os dias a história da lição e recapitule o verso para decorar utilizando os gestos
seguintes:

Conte à criança a respeito de alguma ocasião em que um anjo cuidou de você. Ajude a
criança a fazer um móbile com anjos. Pedir que
desenhe vários anjos, recorte-os e prenda-os
a um cabide com linha de diferentes comprimentos. Pendure o móbile onde possam vê-lo
todos os dias.
Cantem cânticos sobre anjos e façam uma
oração de agradecimento a Deus pelos anjos.

“Orem
(mãos postas)

uns pelos outros.”
(apontar para si mesmo e depois para outros)

Tiago 5:16.
(palmas das mãos juntas, se abrindo em
forma de livro)

Domingo (27 de setembro)
Leiam juntos 2 Reis 6:8-17. Pergunte: Qual é a
parte da história de que você mais gosta? Por que
o servo de Eliseu pôde ver o exército de anjos?
Vende os olhos da criança e a conduza ao redor
do aposento. Depois, tire a venda dos olhos dela e
pergunte: Por que você não podia ver? Você pode
ver agora? Por quê? Ajude a criança a compreender que assim como você removeu a venda de
seus olhos, Deus ajudou o servo de Eliseu para
que pudesse ver os anjos.

© Michaela Steininger | Ftotolia

Segunda-feira (28 de setembro)
Recapitule a história da lição. Pergunte:
O que o servo de Eliseu viu antes de Deus abrir
seus olhos? E depois? Qual exército era maior?
Incentive a criança a dar a alguém as “Mãos
em Oração”, feitas na Escola Sabatina. Ou escreva um bilhetinho a alguém que precise saber
que os anjos de Deus estão sempre com ele ou
ela. Faça uma oração especial por essa pessoa.
Querido amiguinho,
Deus manda os anjos para
cuidar de você!

Quarta-feira (30 de setembro)
Pergunte: Será que o seu anjo está cuidando
de você hoje? Como você sabe?
Ajude a criança a desenhar seu anjo da guarda, protegendo-a enquanto brinca. Cantem sobre anjos e agradeçam a Deus o anjo da guarda
do seu filho ou filha.

Quinta-feira (1o de outubro)
Procure em casa coisas que servem para,
de alguma forma, proteger a família (capacete,
sapatos, capa de chuva, sombrinha, joelheira,
etc.). Pergunte: Como essas coisas nos protegem? O que Deus usa para nos proteger e nos
guardar em segurança?
Encene a história bíblica com a família. Cantem sobre anjos e orem juntos.

Sexta-feira (2 de outubro)
Durante o culto de pôr do sol, leia acerca de
Eliseu e seu servo em Os Ungidos, p. 115. Pergunte: Por que Eliseu pediu a Deus que abrisse os
olhos do servo? Como o servo se sentiu quando
viu o exército de Deus?
Cante um cântico sobre anjos. Faça uma oração de agradecimento a Deus por enviar anjos
para cuidar de sua família.
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Lição 1

Li

“Que [...] Deus [...] Lhe conceda o que
você pediu.” 1 Samuel 1:17, NVI.

Sa

Lição 2

Li

“Por toda a sua vida será dedicado ao
Senhor.” 1 Samuel 1:28, NVI.

aj

Lição 3

Li

“Fala, Senhor, pois o Teu servo está
ouvindo.” 1 Samuel 3:9, NVI.

le

Lição 4

Li

“Samuel continuou como juiz [...]
durante toda a vida.” 1 Samuel 7:15, NVI.

At

Lição 5

Li

“O meu Deus suprirá todas as
necessidades de vocês.” 4:19, NVI.

co

Lição 6

Li

“Ele é o nosso Deus; nós [...]
somos o rebanho do qual Ele cuida.”
Salmo 95:7, NTLH.

Lição 7
“O Senhor [...] protege os que Nele
confiam.” Naum 1:7, NVI.
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Lição 8
“Deus [...] dá poder e força ao Seu povo.”
Salmo 68:35, NVI.

Lição 9
“Eliseu perguntou-lhe: Como posso
ajudá-la?” 2 Reis 4:2, NVI.

Lição 10
“Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a
levantar-se.” Eclesiastes 4:10, NVI.

Lição 11
“Compartilhavam tudo o que tinham.”
Atos 4:32, NVI.

Lição 12
Até os cabelos da cabeça [...] estão [...]
contados.” Mateus 10:30, NVI.

Lição 13
Orem uns pelos outros.” Tiago 5:16, NVI.
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 Use sua criatividade para fazer um desenho bem bonito!
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