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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
PR OJ ETO S E S P ECI A IS

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 10

Espalhando a Palavra
Esta é uma história que pode ter acontecido
a uma juvenil da igreja primitiva
Referência: Atos 8:1-8

Verso para memorizar
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que O amam, dos que
foram chamados de acordo com o Seu propósito.” Romanos 8:28.

Mensagem central
O amor de Deus une os membros da igreja e traz alegria.

A

juvenil estava passando muito mal. Ali, do lado de fora dos
portões de Jerusalém, ela se encostou em uma das carruagens.
Parecia que tinha sido dado um nó em seu estômago. O sol
quente, aquela imagem do corpo de Estêvão e as mulheres chorando – aquilo tudo era demais. Seus olhos procuravam desesperadamente seu pai. Vendo-o com um grupo de cristãos
ao redor de Filipe, tudo o que a menina desejava era
estar perto dele. Foi, então, que ela ouviu o que Filipe estava falando:
– Isso não vai terminar assim – ele falou. –
Encontrem-me em minha casa daqui a uma hora e
discutiremos o que poderemos fazer.
O grupo se separou.

Sábado, 5 de setembro
. Faça a atividade desta semana O Poder da Palavra.

. Estude Os Embaixadores, p.
51-55; Testemunhos Seletos,
v. 3, p. 382-386.
. Ano Bíblico: Mateus 25.

58

5 de setembro de 2020
– Abba! (Pai) – a juvenil
gritou, apertando a barriga.
Domingo, 6 de setembro
– Filha, desculpe-me. Havia me esquecido que você
. Leia a história Espalhando a Palavra.
. Comece a aprender o verso para memorizar.
estava comigo – ele falou,
. Escreva a respeito de algo em sua vida que parecorrendo ao encontro dela. –
cia ruim, mas depois, acabou se tornando bom.
Você está mal! Eu sabia que
. Ore agradecendo a Deus porque você pertence
não deveria tê-la trazido.
a uma comunidade de cristãos que pode apoiar
– Quero ir para casa – ela
uns aos outros em momentos de crise.
falou, quase chorando.
. Ano Bíblico: Mateus 26.
O pai tirou a capa e a estendeu na carroça. Cuidadosamente, ajudou a filha a subir e colocou uma lona para protegê-la do sol.
O pai sabia que ela quase não tinha descansado na noite anterior. Também quase
não podia acreditar no que havia acontecido naquele dia. Definitivamente, aquele
era um momento crucial para a Igreja. Estava começando a entender a ameaça que
os cristãos representavam, na opinião dos sacerdotes. E aquele homem, Saulo, dava
arrepios. Mesmo sem ter atirado nenhuma pedra, Saulo parecia ter gostado do que
os outros fizeram a Estêvão.
Quando o homem chegou em casa, parou a carroça e ajudou a filha a descer.
– Está se sentindo melhor? – ele perguntou. – A garota deu um sorriso.
A cabeça e o estômago pareciam estar voltando ao normal. Ela correu
para dentro e foi se aprontar para a reunião. Logo, pôde ouvir alguém

Segunda, 7 de setembro
. Leia Atos 7:54-8:1 (primeira parte) e 2.
. Procure no dicionário a palavra mártir.
Qual é o seu significado em grego?

. Pense: De que maneira uma pessoa
morta pode ser uma testemunha?

. Encontre na Bíblia a palavra mártir.
. Ore para ter fé e confiar na promessa
de que Deus estará com você, mesmo
quando todos estiverem contra.
. Ano Bíblico: Mateus 27.
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chamando o nome do seu pai. Quem
quer que fosse, parecia estar muito
Terça, 8 de setembro
triste e quase sem fôlego. A menina
sentiu novamente aquela sensação
. Leia Atos 8:1 (segunda parte).
horrível no estômago.
. Pense: Por que a morte de Estêvão deu
início à perseguição dos cristãos? Por
– Filha – o pai chamou.
que os apóstolos não tiveram que dei– Sim, pai – ela atendeu, vendo o
xar Jerusalém?
convidado.
. Aplique: Como você decide se deve fi– Traga um pouco de água para
car e lutar ou afastar-se e ficar em segunós.
A reunião será aqui, em vez de
rança numa situação perigosa?
na casa de Filipe.
. Ore em agradecimento a Deus por estar
seguro e livre para pregar o evangelho
Quando todos chegaram, o pai da
às outras pessoas.
garota apresentou Nicolau, o homem
. Ano Bíblico: Mateus 28.
com quem estava conversando.
– Saulo declarou guerra. Já está
indo de casa em casa, prendendo todos os cristãos – disse Nicolau. – Ele jurou que iria nos eliminar. Filipe já foi embora.
Ele acha que já é hora de buscarmos outros lugares em que possamos pregar o evangelho livremente.
– Samaria é um desses outros lugares? – o pai da garota perguntou.
Nicolau sorriu.
– Antes de ir embora, nosso Senhor falou que deveríamos ser Suas testemunhas
em Samaria, lembram-se? – todos balançaram a cabeça, concordando. – Filipe e eu
achamos que chegou a hora.
A cabeça da menina novamente começou a doer. Ir embora de
Jerusalém? De sua casa? As lágrimas que tinha segurado até ali começaram a rolar em seu rosto.
A garota esperou para falar com o pai deQuarta, 9 de setembro
pois que todos tivessem saído.
– Abba – ela chamou.
. Leia Atos 8:3.
– Filha, você ainda está acordada?
. Pense: De que maneiras os cris– Teremos que sair logo de Jerusalém? –
tãos deveriam apoiar uns aos outros em situações assim?
ela perguntou.
. Planeje formas de apoiar seus
– Provavelmente nas próximas duas
colegas de Escola Sabatina.
semanas.
. Ore para que suas palavras e
– Ah! – suspirou ela, desapontada.
ações sirvam de apoio e ânimo
– Sei que não é fácil, filha, mas precisaaos outros em sua igreja.
mos ir – disse ele. – Já não mais é seguro
. Ano Bíblico: Marcos 1.
ficarmos aqui.
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Quinta, 10 de setembro
. Leia Atos 8:4-8.
. Pesquise: Quantas vezes a palavra missionário aparece na Bíblia?

. Pergunte ao seu pastor o nome e endereço de
um missionário e escreva a ele uma cartinha.

. Encontre um mapa do Novo Testamento e
meça a distância entre Samaria e Jerusalém.

. Ore pelo missionário que você escolheu.
. Ano Bíblico: Marcos 2.
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Duas semanas depois, eles viajaram
para o Norte de Jerusalém. Pegaram soSexta, 11 de setembro
mente o que poderiam levar. As notícias
de Filipe em Samaria já haviam chegado
. Leia novamente Atos 8:1-8.
aos ouvidos dos cristãos. Os samaritanos
. Pense: Você já passou pela experise amontoavam para ouvir a pregação
ência de ser incomodado ou perseguido por causa de sua fé?
de Filipe. Ele os havia impressionado não
.
Escreva uma história a respeito do
só com palavras, mas também com mique aconteceu em Jerusalém, como
lagres. Filipe curava doentes e expulsava
se você estivesse lá.
demônios, convencendo os samaritanos
. Apresente a história para seus famide que era verdadeira sua mensagem a
liares durante o culto.
respeito de Jesus.
. Louve a Deus pelos amigos cristãos
que servem de inspiração e encoraAgora, a garota e seu pai estavam se
jamento a você.
mudando para a Fenícia. Era um lugar
.
Ano Bíblico: Marcos 3.
muito distante. Para ela, parecia ser o
fim do mundo.
– Sabe, filha, sua mãe teria ficado
muito feliz.
Ela concordou, balançando a cabeça. Antes de morrer, a mãe havia feito o marido
prometer que levaria as boas-novas para a família, que morava na Fenícia.
– Já deveríamos ter mudado para Tiro há muito tempo – o pai continuou.
A garota pensou na casa em que havia morado durante toda a sua vida. Lembrou-
se dos amigos que nunca mais veria. Em seguida, os pensamentos se voltaram para a
família da mãe, quando ela e o pai estivessem lhe falando sobre a mensagem de um
Cristo vivo. Por alguma razão, nada mais importava para ela.
– Você sabe o que é melhor, pai – disse ela. O pai saiu de onde estava, caminhando
ao lado do jumento, e olhou para a filha.
– É estranho, não é? – ela continuou. – Essa perseguição tão terrível até que trouxe
algo de bom.
Ele concordou, sorrindo para a filha.

Um recado para você…
“O milagre que o mundo necessita ver é o que une o coração dos filhos de Deus, uns
aos outros, por um amor cristão. Precisa ver o povo do Senhor assentado junto nos lugares
celestiais em Cristo. Você não quer dar, com sua vida, uma prova do que a verdade divina
pode fazer em favor dos que O amam e servem? Deus sabe o que você pode chegar a ser.
Sabe o que a divina graça pode fazer em seu favor, se você se tornar participante da natureza divina” (Ellen G White, Testemunhos Seletos, v. 3, p. 386).
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Atividade da semana
O PODER DA PALAVRA
Ordene as letras de cada grupo abaixo para formar as palavras que estão faltando
no verso.

DO NSEHOR ARCESCI E VAPRECILEA
“ASSIM, A PALAVRA _________ _________________ __________________
____ _______________________ PODEROSAMENTE” (Atos 19:20.)
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