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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VIVO DE NOVO
Mensagem: Os filhos de Deus são bondosos uns com os outros.
Verso para decorar: “Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a
levantar-se.” Eclesiastes 4:10, NVI.
Referências: 2 Reis 4:8-37; Os Ungidos, p. 107-108.

A criança deverá:
Saber que Deus abençoa aqueles que ajudam outros.
Sentir-se feliz porque Deus pode ajudá-la a ajudar outros.
Responder procurando descobrir algo de bom que possa fazer
a alguém.
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“Se um cair, o amigo
pode ajudá-lo a
levantar-se.”

LIÇÃO

10

Marta Irokawa

5 de setembro

Você já visitou a casa de um amigo onde lhe foi oferecido bom
alimento para comer e uma cama confortável para dormir?
Certa mulher fez isso para Eliseu.

–M

uito obrigado por me convidar para o almoço – disse
Eliseu bondosamente à mulher sunamita. – É um prazer visitar sua casa
sempre que venho a Suném. Mas agora preciso me despedir.
Eliseu acenou com a mão e se pôs a
caminhar pela estrada afora.
– O homem de Deus precisa de um
lugar para se hospedar quando passa
pela nossa cidade em suas viagens –
disse a mulher sunamita ao seu marido.
– Vamos construir um quartinho para
ele, lá em cima?
O marido concordou e mandaram
construir o quarto. Quando Eliseu veio
novamente, o quarto estava pronto. Era
tão bom ter um lugar para ficar!

Um dia, enquanto descansava em
seu quarto novo, Eliseu pediu que seu
servo Geazi fosse perguntar à mulher
o que poderia lhe fazer em agradecimento. Mas ela respondeu que tinha
tudo de que precisava.
– Mesmo assim, eu gostaria de fazer
alguma coisa por ela – disse Eliseu ao
seu servo.
– Ela não tem filhos – disse Geazi. –
Toda mulher em Israel deseja ter filhos.
Eliseu mandou chamar a bondosa
mulher.
– Por volta desta época, no ano que
vem, você segurará um filho nos braços
– disse o profeta com um sorriso.
E, no ano seguinte, a mulher e seu marido ganharam um bebê – um menino!
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O menino crescia cada vez mais.
Num quente dia de verão, ele foi ao
campo ajudar o pai. De repente, começou a gritar:
– Ai, minha cabeça! Minha cabeça
dói! O pai chamou um servo, dizendo:
– Meu filho está doente. Leve-o depressa à sua mãe.
O servo levou o menino para casa.
A mãe segurou-o no colo e tentou acalmálo. Mas ele morreu. Ela ficou muito triste.
Foi até o quartinho, lá em cima, e colocou
o menino na cama de Eliseu. Então, saiu
correndo à procura do profeta.
Eliseu foi com a mulher até sua
casa. Ele orou muito ao Senhor. E Deus

atendeu à oração e de novo deu vida
ao menino.
O menino espirrou sete vezes. Então, abriu os olhos. Eliseu abriu a porta
do quarto e pediu a Geazi que chamasse a mãe do menino.
Ela veio correndo. Viu seu filho sentado na cama. Então, o tomou nos braços. A mãe abraçou o filhinho, beijou-o,
e abraçou-o de novo bem apertado.
Ela, então, agradeceu muito a Deus por
tão grande bênção.
A mulher sunamita havia sido uma
bênção para Eliseu. Deus, porém, a
abençoou muito mais – Deus lhe deu
o mesmo filho duas vezes!
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Sábado à tarde (5 de setembro)
Todos os dias da semana, leiam juntos a história da lição e recapitulem o verso para decorar
da seguinte maneira: A criança cai ao chão e
diz: “Se um cair”; então você a toma pela mão,
dizendo: “O amigo pode ajudá-lo a levantar-se.”
Depois, inverta os papéis e repita o exercício.

Domingo (6 de setembro)
Use as “Mãos de Bênçãos”, feitas na Escola
Sabatina, para ajudar a criança a ser uma bênção
a alguém. (Ou faça “Mãos de Bênçãos”, traçando
as duas mãos da criança numa folha de papel.
Escreva em uma das mãos o nome da pessoa a
quem ela deseja mostrar bondade, e na outra o
ato de bondade que deseja praticar.) Incentive
a criança a dar as “Mãos de Bênçãos” à pessoa a
quem for demonstrar bondade.

Segunda-feira (7 de setembro)
Enumere maneiras de ajudar outras pessoas.
Cada dia da semana, selecione uma das maneiras e a executem juntos.

Leia 2 Reis 4:8-16. Pergunte: Por que Eliseu
quis fazer alguma coisa para a mulher sunamita?
Como se sente quando outros são bondosos
com você?

Terça-feira (8 de setembro)
Leiam juntos 2 Reis 4:17-22. Pergunte: Quem
levou o menino até sua mãe?
Ajude a criança a anotar coisas que você e
outros fazem por ela; então, conte quantas coisas anotou. Agradeça a Jesus todas as pessoas
que nos ajudam.

Quarta-feira (9 de setembro)
Encene a história da lição com a família. Deixe que a criança espirre sete vezes no momento
apropriado da história. Pergunte: Como você
acha que o menino se sentiu ao abrir os olhos?
Como a mãe dele deve ter se sentido?

Quinta-feira (10 de setembro)
Peça que a criança diga o verso para decorar.
Cantem “Serei Ajudante”, CD Tempo de Louvar,
Jardim-Ano A, faixa 32. Depois, orem juntos.
Conversem sobre como a criança tem
sido uma bênção à família. Procure especificar bem.

Sexta-feira (11 de setembro)

Marta Irokawa

Durante o culto de pôr do sol, leia acerca
do menino que reviveu, em Os Ungidos, p. 107
(segundo e terceiro parágrafos) e 108 (primeiro
parágrafo).
Fale sobre como sua família pode ser uma
bênção à igreja amanhã.
Cantem “Ajudar com Amor”, CD Tempo Louvar, Jardim-Ano A, faixa 27. Depois, digam juntos
o verso para decorar. Encerrem com oração.
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