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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

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

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.

Quênia

Etiópia

Eritreia

A graça de Deus
nos dá fé
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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

1

Bissau

IGREJAS
955
137
683
199
902
234
927
131
297
58
4.523

DIVISÃO CENTRO-OESTE AFRICANA

Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri

Guiné-Bissau

Banjul

Dakar
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LIÇÃO DA ESCOLA
SABATINA

LIÇÃO 13

Unidos uns aos outros
A associação com outras pessoas é importante para vivermos bem

Referências: Gênesis 1:26, 27; 2:7, 18; Salmo 139:1-18

Verso para memorizar
“Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso com convicção.” Salmo 139:14.

Mensagem central
Deus nos criou para que sirvamos de companhia a Ele e uns aos outros.

S

heila tropeçou ao entrar na sala
de aula e derrubou suas coisas debaixo da carteira. Ao tocar a sirene,
ela sentou-se suspirando. Os estudantes
apressados tinham arrancado dos braços
dela os livros e papéis, e os pisotearam.
Ninguém se havia oferecido para ajudá-la.
Josy, a professora de Português do oitavo
ano, disse: “Sheila, por favor, faça a análise sintática da sentença que está na
lousa.” Sheila sentia como se cada um
pudesse ouvir-lhe o coração destroçado, enquanto ela caminhava devagar
em direção à lousa. A mão tremeu-
lhe enquanto ela pegava o giz. Então,
recusou-se a se mover. Em sua mente
havia um branco.
A professora lembrou: “Estamos
esperando, Sheila.” Depois, disse:
“Não importa. Sente-se. Vou chamar
outra pessoa.”
Sheila sentia-se sufocada. Seu rosto
estava queimando. Ela nem conseguia
respirar, não podia ouvir. Seus olhos
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Sábado, 26 de setembro
. Faça a atividade desta semana
Curiosidades Bíblicas.

. Estude Os Escolhidos, p. 17-21;
O Libertador, p. 161-166.

. Ano Bíblico: Lucas 2.

Domingo, 27 de setembro
. Leia a história Unidos uns aos Outros.
. Escreva no seu Diário de Estudo da
Bíblia a resposta da última pergunta
da história.
. Comece a aprender a respeito da importância do texto. Crie sentenças, ou
um corinho para cantar com o texto.
. Faça uma oração de agradecimento
a Deus porque Ele permite que você
esteja em comunhão com Ele.
. Ano Bíblico: Lucas 3.

26 de setembro de 2020
estavam embaçados por lágrimas que se recusavam a
Segunda, 28 de setembro
cair. Confusa, ela cambaleou
. Leia Gênesis 1:26, 27; 2:7.
de volta para seu lugar e ali
. Faça uma lista com palavras ou símbolos, de
se deixou cair, ainda segucinco itens relacionados a si mesmo, demonsrando o giz. Não tinha ouvitrando que você foi criado à imagem de Deus.
do nada do que a professora
. Ensine a alguém mais jovem que você, gestos,
havia dito e fracassou na persinais ou o corinho que criou para seu texto.
. Faça uma caminhada de oração. Enquanto
gunta seguinte.
caminha, fale a Deus a respeito de coisas que
À semelhança da televisão,
observar e de pessoas que encontrar.
aparelho de som e computa. Ano Bíblico: Lucas 4.
dor, os seres humanos são
movidos por imagens e sons.
Diferentes desses inventos,
entretanto, são igualmente movidos por emoções. Nossas
emoções estão interligadas ao cérebro. Quando ficamos
eufóricos, ou nos sentimos contrariados acerca de alguma coisa, o cérebro diz: “Preciso me lembrar disso!”
Pense em suas aulas favoritas. Como você
se sente durante essas aulas? Que tal aquelas
de que você não gosta? Como estão suas
notas em cada uma delas? Se o professor faz você se sentir bem quanto a você
mesmo, ou ao que está aprendendo,
você gostará da aula e aprenderá bem
o assunto. Se assim não for, você não se
lembrará de mais nada, a não ser os sentimentos ruins.
Fomos criados para ser seres sociais. Somos projetados para nos comunicarmos de
diversas maneiras positivas. Eis a razão por
que os bebês cujos pais conversam com
eles, brincam muito, desenvolvem-se e
aprendem rapidamente. Os negligenciados, ou aqueles que são submetidos a abusos, geralmente não
são assim. Se você estuda com
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Terça, 29 de setembro

Quarta, 30 de setembro

. Leia Salmo 139:1-18.
. Faça um trabalho de colagem que

. Leia Salmo 139:13-16.
. Peça que um adulto lhe conte a res-

ilustre os versos. Crie gestos ou um
corinho relacionado aos versos.
Ou então, reescreva os versos com
suas palavras. Planeje apresentar
esses versos reescritos no culto de
sexta-feira de manhã. Peça que
sua família o ajude.
. Ore pedindo a Deus auxílio para
que você se torne a pessoa que Ele
deseja que você seja.
. Ano Bíblico: Lucas 5.

peito do dia em que você nasceu.

. Olhe sua certidão de nascimento,
suas fotos de bebê, suas roupas
de bebê.
. Crie seu projeto de adoração.
. Ore em agradecimento a Deus pelos seus pais.
. Ano Bíblico: Lucas 6.

Quinta, 1o de outubro
um grupo em que possa compar. Leia Salmo 139:17, 18.
tilhar ideias e projetos, provavel. Tente contar os grãos de areia (de sal ou
de açúcar) contidos numa colher de chá.
mente aprenderá muito mais coi.
Pense: Se uma colher de chá de um dessas do que se estudar sozinho.
ses grãos fosse igual a um segundo, em
O cérebro e o corpo são um.
uma hora, quantos pensamentos sobre
O que acontece com um afeta o ouuma pessoa, teria Deus?
tro. Pense nas vezes em que você
. Ore em favor de todas as pessoas a resfoi mal numa prova, não soube arpeito de quem você conseguir pensar nos
próximos cinco minutos.
gumentar, ou se esqueceu de tudo.
.
Ano Bíblico: Lucas 7.
Pergunte-se: “Bebi água suficiente?
Quanto de água bebi? Ingeri alimentos saudáveis? Fiz exercícios?
Fui para a cama na hora devida?” Diga sim a todas essas questões e comprove se isso
faz diferença.
O cérebro emprega o corpo para lembrar coisas. Pense em uma experiência recente e memorável de aprendizado. O que você fez? Como se sentiu? O que aprendeu?
Pode explicar isso a mais alguém? Por que você acha que é assim? Deus nos projetou
de tal maneira que, quanto mais informações guardamos na mente, mais nos lembramos delas e as compreendemos.
Leia em Gênesis 1:26, 27, NTLH: “Aí Ele [o Senhor] disse: – Agora vamos fazer os
seres humanos, que serão como Nós, que se parecerão conosco. [...] Assim Deus criou
os seres humanos; Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher.”
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Sexta, 2 de outubro
. Cante corinhos de louvor com sua família.
. Leia por partes, Gênesis 1:26, 27; 2:7; e Salmo 139:1-18.
. Peça que sua família compartilhe com você suas opiniões acerca dos textos.
. Faça a apresentação de seu projeto, mímicas, corinhos ou versos reescritos.
. Ore com sua família, agradecendo a Deus o fato de Ele permitir que vocês
estejam ligados uns aos outros.

. Ano Bíblico: Lucas 8.

O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego
da vida, e o homem se tornou alma vivente.
O que significa ter sido criado à imagem de Deus? Significa ter uma mente que pensa, cria, desenvolve-se, aprende e ama. Significa que somos motivados a fazer todas
essas coisas em comunhão com Deus e uns com os outros. Veja, por exemplo, o que
Deus disse em Gênesis 1: “Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como Nós,
que se parecerão Conosco.” O pronome nós que Ele menciona refere-se à Trindade:
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas em uma. Ainda assim, eles atuam como
uma unidade e têm funções específicas. É semelhante a uma fábrica de sapatos. Cada
empregado desempenha uma função específica. Um faz as solas, outro prepara a parte superior, outro une as partes, outro vende os calçados para as lojas, porém todos
são necessários para atuar como uma equipe. E têm um propósito: trabalhar juntos
para fabricar calçados.
De idêntica maneira, a Trindade age para guiar-nos enquanto vivemos, trabalhamos e estudamos com a família, os amigos uns com os outros. Por que você acha
que em Gênesis 2:18, Deus disse que não é bom que as pessoas estejam sozinhas?
Porque estar sozinho não é semelhança de Deus. Ele nos criou para vivermos e
aprendermos juntos.

Um recado para você…
“É natural buscar companheirismo. Todos encontrarão companheiros ou os farão. E exatamente na medida da força da amizade, será o grau de influência exercida pelos amigos
uns nos outros, para bem ou para mal” (Ellen G. White, Testemunhos Seletos, v. 1, p. 585).
“O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antegozo das
alegrias do Céu” (Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, p. 360).
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Atividade da semana
CURIOSIDADES BÍBLICAS
1. Quem é a única mulher da Bíblia cuja idade é mencionada? (Gênesis 23:1)
2. Onde os discípulos foram chamados cristãos? (Atos 11:26)
3. Qual é o personagem na Bíblia que foi libertado no lugar de Jesus? (João 18:39, 40)
4. Quem era irmão de Simão Pedro? (João 1:40)
5. O segundo rei de Israel. (2 Samuel 2:4)
6. Escravo por quem Paulo intercedeu. (Filemom 10)
7. A primeira letra de cada palavra das respostas das questões acima formará o dia
que devemos lembrar e santificar. Que dia é este? (Êxodo 20:8)
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