An

3o trimestre de 2020

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

Exemplar Avulso: R$ 11,20 – Assinatura: R$ 36,00

S
I
N
E
J UV

R. F.
C. Q.
Coor. Ped.
Editor(a)

February21,202010:04am

Ana
Designer

40774 – Lição do juvenis 3 tri 2020 CAPA

P2

oA

LIÇÃO DA ESCOLA
SABATINA

LIÇÃO 11

Povo de Cristo
A história desta semana fala sobre dois missionários pioneiros
Referência: Atos 11:19-30

Verso para memorizar
“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e
membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
tendo Jesus Cristo como pedra angular.” Efésios 2:19, 20.

Mensagem central
O povo de Deus é mais forte quando se apoia mutuamente e trabalha em união.

N

o fim do culto com os membros da igreja de Jerusalém, um dos diáconos falou:
– Meus amigos: Ouvimos hoje, sobre aqueles que tiveram que ir embora por
causa da perseguição. Sua pregação tem sido bem aceita pelas pessoas de
Antioquia. Penso que logo teremos lá uma nova igreja!
Todos começaram a falar ao mesmo tempo.
– Que boa notícia! Quem está pregando ali? Quem é o líder?
Quantas pessoas vão às reuniões? Deus seja louvado!
– Imagino que esteja na hora de mandarmos alguém a
Antioquia para ver o que realmente está acontecendo
e para ajudar nossos irmãos de lá – ele continuou.

Sábado, 12 de setembro
. Faça a atividade desta semana Trabalhando Juntos.

. Estude Os Embaixadores, p.
76-80; Mensagens Escolhidas,
v. 3, p. 15; Testemunhos Seletos, v. 2, p. 263, 264.
. Ano Bíblico: Marcos 4.
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12 de setembro de 2020
– Não podemos deixá-los sozinhos,
Domingo, 13 de setembro
agora. O que vocês pensam?
– Temos que ajudá-los – alguém
. Leia a história Povo de Cristo.
falou. – Eles fariam o mesmo por nós.
. Comece a decorar o verso para memo– Acho que Barnabé deveria ir –
rizar. Escreva-o num cartão e carregue
outra pessoa sugeriu. – Ele já moscom você.
trou seus dons de liderança e sua
. Ore pelo pastor e pelos líderes de
sua igreja.
habilidade em incentivar os novos
.
A

no Bíblico: Marcos 5.
conversos.
– Sim, Barnabé é uma boa sugestão – os demais concordaram.
– Você aceita este desafio, Barnabé? – o diácono perguntou,
Segunda, 14 de setembro
virando-se para ele.

. Leia Atos 11:19-21.
. Pense em algo de ruim que aconteceu à
igreja, mas que no fim ajudou a difundir
o evangelho.
. Conte a alguém como Deus tem atuado em
sua vida e na vida da família da sua igreja.
. Ore, pedindo que Deus o ajude a sempre
ver o lado positivo de cada situação.
. Ano Bíblico: Marcos 6.
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– Irei aonde puder ajudar
mais
– Barnabé falou. – Posso
Terça, 15 de setembro
partir amanhã mesmo.
. Leia Atos 11:22-24.
Depois que a maioria das pesso. Pense: O que você faz pelo Senhor que cheas tinha ido embora, Barnabé ficou
ga ao conhecimento de outros cristãos?
conversando com alguns a respeito
. Planeje fazer três coisas hoje para ser um
de Antioquia. Perguntaram-lhe o
incentivador como Barnabé. Anote as três
que sabia sobre aquela cidade.
coisas em seu Diário de Estudo da Bíblia.
– Sei que é a terceira maior ci. Ore pedindo que Deus coloque em seus lábios palavras de encorajamento.
dade do Império Romano – Bar. Ano Bíblico: Marcos 7.
nabé falou. – Pessoas de todo o
mundo vão para lá para tratar de
negócios. É um lugar conhecido
também pelas opções de lazer e entretenimento. Tanto quanto é bonita por fora,
Antioquia está cheia de corrupção. O povo adora a deusa Dáfine. Seus cultos estão
cheios das práticas mais imorais conhecidas pela humanidade.
– Parece até um trabalho quase impossível de ser feito – um dos apóstolos falou.
– Sim, mas pela graça de Deus, a mensagem chegará ao coração daquelas pessoas.
– Barnabé falou.
Chegando a Antioquia, Barnabé encontrou um lugar para ficar e logo começou a
procurar outros cristãos. Viu que todas as histórias a respeito de adoração ao Senhor
eram verdadeiras e, dentro de pouco tempo, ele estava pregando e levando pessoas
a Jesus.
No fim de uma tarde, depois de um longo dia de pregações, Barnabé se sentou e
pensou: “É impressionante ver tantas pessoas aceitando Jesus, mas aqui há mais
trabalho do que posso fazer sozinho. Talvez peça a Saulo para vir me ajudar.”

Quarta, 16 de setembro
. Leia Atos 11:25, 26.
. Pense: Alguma vez você ficou irritado
com algo que, no fim, acabou sendo bom?

. Crie um acróstico com a palavra CRISTÃO,
explicando por que o povo de Antioquia
chamava assim os seguidores de Cristo.
. Ore agradecendo a Deus o privilégio de
ser chamado cristão.
. Ano Bíblico: Marcos 8.
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No dia seguinte, Barnabé foi para
Tarso, onde Saulo estava trabalhanQuinta, 17 de setembro
do. Era uma viagem longa, mas valia
. Leia Atos 11:27-30.
a pena. Assim que se encontraram,
. Tente economizar um pouco de dinheiimediatamente Saulo concordou em
ro todas as semanas para um fundo de
trabalhar com Barnabé. Quando volajuda a calamidades.
taram a Antioquia, começaram a en. Ore pelos obreiros da ADRA e agradeça
sinar aos gentios a respeito de Jesus.
a Deus a oportunidade de ajudar a suprir as necessidades de alguém.
Logo eles já eram conhecidos por um
. Ano Bíblico: Marcos 9.
novo nome: cristãos.
– Você viu do que estão nos chamando? – Saulo comentou com Barnabé, certo dia.
– É verdade. Cristãos – Barnabé deu uma risada. – Acham que nos chamando de “povo de Cristo” nos insultam ou é piada. Não imaginam que
grande honra é para nós sermos reconhecidos pelo nome do Senhor!
Os visitantes iam regularmente às reuniões de Saulo e Barnabé. Alguns queriam escutar o que estavam pregando, outros simplesmente para ver se realmente havia gentios convertidos. Um dia, os apóstolos receberam alguns convidados
especiais, profetas de Jerusalém. Barnabé e Saulo marcaram um encontro com eles e todos os outros seguidores naquela noite. Todos queriam saber as
notícias de Jerusalém.
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O grupo se reuniu naquela noite e
ouviu o que os homens contavam de
Sexta, 18 de setembro
Jerusalém, Fenícia, Chipre e outros
territórios em que as pessoas estavam
. Leia novamente Atos 11:19-30, no
pregando. Então, um homem chamado
culto de pôr do sol.
Ágabo se levantou para falar. Barnabé
. Pense nas formas como você tem sido
pediu que todos ficassem em silêncio
ajudado e como tem se sentido.
. Fale como você pode ajudar os mempara ouvir.
bros necessitados de sua igreja.
– Sou um profeta de Deus – ele dis.
Planeje fazer algo para ajudar uma
se. – Nos últimos dias Ele me tem dado
pessoa durante a próxima semana.
uma mensagem muito preocupante.
. Ore pedindo a Deus que continue coHaverá uma grande fome na Palestina.
locando em seu coração o desejo de
Nossos amigos de Jerusalém passarão
ajudar outras pessoas.
. Ano Bíblico: Marcos 10.
por tempos muito difíceis.
Quando Ágabo se sentou, homens e
mulheres começaram a falar. Barnabé,
mais uma vez, pediu silêncio.
– Vejo que vocês devem ter sugestões – disse ele, sorrindo. – Então, vamos
ouvi-las.
– Vamos dar tudo o que pudermos para nossos irmãos de Jerusalém – uma mulher
sugeriu. Todos concordaram. – Aqui está o que eu posso dar – disse ela, segurando
uma moeda e colocando dentro da cesta. Todos aplaudiram. Então, um a um, eles
foram dando moedas e o que podiam conseguir para levar aos irmãos de Jerusalém.
Quando a cesta se encheu, outro cristão a entregou para Barnabé.
– Barnabé, acho que você e Saulo deveriam entregar pessoalmente isso aos anciãos de lá.
Saulo e Barnabé olharam um para o outro e sorriram. Barnabé disse:
– Logo de manhã, partiremos para Jerusalém.

Um recado para você…
“Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus chamou-
nos como um povo para Lhe sermos particular tesouro. Ele designou que Sua igreja na Terra
esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos exércitos até ao fim do
tempo” (Ellen G. White, Mensagens Escolhidas, v. 2, p. 397).
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Atividade da semana
TRABALHANDO JUNTOS
Encontre o verso que nos mostra os benefícios de trabalharmos unidos. Começando em “Como” e desenhando três linhas retas e interligadas, leia em ordem as palavras deste verso e depois escreva-o nas linhas abaixo.

Como

irmãos

agradável

unidos

Bom

é

os

viverem

e

irmãos

bom

agradável

viverem

é

unidos

e






Salmo 133:1.
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