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DIVISÃO (CENTRO) OESTE AFRICANA

2º Trimestre de 2017

Prezado Líder da Escola Sabatina,
Este trimestre ficaremos a conhecer a Divisão (Centro) Oeste Africana, que incluiu países como o
Benim, o Burkina-Faso, Cabo Verde, os Camarões, a República Centro-Africana, o Chade, o Congo, a
Costa do Marfim, a Guiné Equatorial, o Gabão, a Gâmbia, o Gana, a Guiné, a Guiné-Bissau, a Libéria,
o Mali, a Mauritânia, Níger, a Nigéria, o Senegal, a Serra Leoa e Togo.
Esta Divisão serve de lar a mais de 399 milhões de pessoas, incluindo 683 318 Adventistas do
Sétimo Dia.
Os projetos do Décimo Terceiro Sábado deste trimestre ajudarão a construir uma nova escola
secundária em Franceville, no Gabão, onde existem atualmente apenas uma escola primária e
uma escola secundária. Auxiliará também na construção de um Centro Multiusos na Universidade
Babcock, no Estado de Ogun, na Nigéria, onde centenas de jovens não dispõem de um edifício
onde prestar culto ou assistir a programas.
Estes projetos são semelhantes pelo facto de ambos ajudarem as nossas escolas Adventistas a
alcançarem os seus muitos corpos estudantis não-Adventistas. Em ambos os países, 62 por cento
da população situa-se abaixo da idade de 25 anos, fazendo da educação Adventista uma prioridade
para a missão.
O que mais me tocou enquanto reunia estas histórias foi o facto de como estas crianças se
envolviam apaixonadamente na missão. A sua compreensão era que, se fossem membros da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas estavam envolvidas no evangelismo. Elas eram um exemplo
inspirador do Envolvimento de Todos os Membros, uma iniciativa que encoraja cada Adventista
do Sétimo Dia, não importa quão jovem ou quão idoso, a estar ativamente envolvido em alcançar
outras pessoas para Jesus.
Agora estamos no Facebook! Por favor, visite a nossa página e dê um “Gosto”, em Facebook.com/
missionquarterlies.
Encorajo-o a mostrar os vídeos (Mission Spotlight), que apresentam histórias missionárias de
todo o mundo e dos países que receberão as nossas ofertas este trimestre. Pode registar-se, de
modo a receber um email que inclui uma descrição de cada vídeo, e os links para download ou para
visualizar online. Registe-se em MissionSpotlight.org/subscribe.
Obrigada por ajudar os membros da sua Escola Sabatina a ligarem-se com os seus irmãos e as
suas irmãs espirituais ao redor do mundo e por os encorajar a participarem na missão da Igreja
mediante as suas ofertas.
Desejo-vos as mais ricas bênçãos de Deus!
Laurie Falvo, editora-interina de Mission
Oportunidades
3 Construção de uma nova escola secundária em Franceville, no Gabão.
3 Construção de um Centro Multiusos na Universidade Babcock, no Estado de Ogun, na Nigéria.

Prezados Moderadores da Classe Infantil do Rol do Berço,
Contem as histórias de forma dinâmica e cativante.
Lembrem-se: Para ilustrar as histórias, muitas gravuras confundem as crianças desta idade. Utilizem
poucas coisas de cada vez. Poderá ser com feltro, com fotografias, ou com objetos. Logo a seguir,
façam a recolha da Oferta. Não deixem para depois. As crianças pequenas foram motivadas a dar
e não sabem esperar por outro momento no programa. Conversem com os pais. Incentivem-nos a
planearem a Oferta em casa, juntamente com a criança, se ela tiver idade para compreender. Este
é um hábito que deve ser formado desde tenra idade, para estimular na criança o gosto de ajudar
o próximo e a ser generosa para com Deus e a Sua Obra. Muitos adultos, hoje, não dão ofertas,
porque não foram ensinados a fazê-lo quando pequenos. Dar ofertas é um ato de adoração tão
importante como cantar e orar!
Para esta história, providenciem três bonecos, um para representar o menino da história
missionária e dois para representarem os seus pais. Vistam-lhes roupas típicas de África,
providenciem a casa onde mora a família, etc.. Envolvam as crianças da Classe na história,
permitindo que elas interajam o mais possível.
Esta história está dividida em três partes, uma para cada mês do trimestre. As crianças do Rol do
Berço gostam da repetição. Aproveitem estas sugestões e desenvolvam a vossa própria versão da
história missionária. Se preferirem, mudem o nome do(s) personagem(ns) e as várias situações da
história, conforme o material que tiverem à disposição.
Como contar esta história:
* Nos primeiros 5 Sábados, contem apenas a primeira parte da história.
* Nos 4 Sábados seguintes, recapitulem a primeira parte e acrescentem a segunda parte da
história.
* Nos 4 últimos Sábados, resumam as duas primeiras partes e acrescentem a terceira parte da
história.

Sabi, o Menino Africano
Parte I
Este é o Sabi (pronuncia-se Sabí).
O Sabi mora em África, um continente muito longe daqui.
Os Africanos têm a pele escura, assim como o Sabi.
Este é o Oda (pronuncia-se Óda), o papá do Sabi.
Ele veste roupas coloridas e tem enfeites nos braços.
O papá Oda é caçador. Ele usa a sua lança para caçar animais.
O papá Oda não conhece Jesus.
Ele não sabe que Jesus fez os animais...
… e que nós não devemos matar os animais.
Esta é a Missy (pronuncia-se Missí), a mamã do Sabi.
Ela gosta de usar muitos colares e brincos grandes.
As mulheres em África usam roupas bem coloridas, assim como a mamã do Sabi.
Esta é a casa onde moram o papá Oda, a mamã Missy e o pequeno Sabi. É uma casa redonda, feita
de palha.
A família do Sabi não tem nenhuma Bíblia. Eles não conhecem Jesus.
As nossas ofertinhas vão ajudar na construção de uma nova escola Adventista, onde muitas
crianças que não conhecem Jesus, assim como o Sabi, possam aprender acerca do amor de Jesus.
Parte II
Este é o Sabi.
Aqui está o Oda, o papá do Sabi.
Esta é a Missy, a mamã do Sabi.
Esta é a casa onde moram o Sabi e a sua família.
Ao lado da casa do Sabi, crescem lindas flores coloridas.
O Sabi gosta das flores, mas ele não sabe que Jesus fez as lindas flores.
Em África, plantam-se batata, milho, tomate e muitos outros alimentos.
O Sabi gosta muito de milho.
A mamã do Sabi faz um delicioso pirão de milho para o Sabi comer.
O Sabi gosta muito da comida da mamã.
O papá Oda também gosta de pirão.
A família senta-se para comer o pirão acompanhado de uma salada fresquinha de tomate, mas eles
não oram para agradecer a Deus pela comida.
Eles não sabem que Deus é Quem manda a chuva e o sol, para fazer crescer o milho, o tomate e os
outros vegetais.
Por isso, as nossas ofertinhas vão ajudar a construir uma escola Adventista, para que o Sabi e a sua
família, e muitos outros Africanos, possam aprender que Jesus é o nosso Criador.

Parte III
Este é o Sabi.
Aqui está o Oda, o papá do Sabi.
Esta é a Missy, a mamã do Sabi.
Esta é a casa onde o Sabi e a sua família moram.
O Sabi gosta muito de comer o pirão que a mamã prepara.
O Sabi bebe água fresquinha neste copo feito de barro e pintado às cores.

Em África faz muito calor e o Sabi sente muita sede, por isso ele bebe muita água.
Um dia, o Sabi caiu e fez um dói-dói no braço.
“Ai, ai, ai”, chorou ele.
Então, a mamã primeiro lavou a ferida com água limpinha, depois passou um remédio com um
bocado de algodão, e, finalmente, cobriu o braço do Sabi com umas ligaduras.
Como foi só um arranhão, a mamã cuidou do Sabi.
Mas, se fosse um dói-dói maior, a mamã precisaria de levar o Sabi a um médico.
Infelizmente, em África não há muitos médicos e há bem poucos hospitais para atender as pessoas
doentes.
Os Africanos precisam muito da nossa ajuda!
Por isso, as nossas ofertinhas vão ajudar a Igreja em África a cuidar das pessoas que não conhecem
Jesus e a levar-lhes o Seu amor.

