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ESTIMADO LÍDER DA ESCOLA SABATINA,
Este trimestre apresentamos a Divisão
Norte Ásia-Pacífico, que acompanha o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia
no Japão, na Mongólia, na Coreia do Sul
e em Taiwan. A região é habitada por 230
milhões de pessoas, incluindo cerca de
286 000 Adventistas. É uma proporção de
um Adventista para 806 pessoas.
Os cinco projetos deste Décimo Terceiro Sábado localizam-se em cada um dos
países da Divisão Norte da Ásia-Pacífico.
Veja a caixa, para mais informações.
Se quiser dar mais vida à sua Unidade
de Ação da Escola Sabatina neste trimestre, oferecemos-lhe fotos e outros materiais
para acompanhar cada história missionária. Para fotos de lugares turísticos e outras
paisagens dos países apresentados, tente
um banco de imagens gratuitas, como o pixabay.com e o unsplash.com.
Além disso, pode descarregar um PDF
dos factos e das atividades da Divisão Norte
da Ásia-Pacífico em bit.ly/nsd-2021. Siga-nos em facebook.com/missionquarterlies.
Pode descarregar a versão em PDF do
Boletim Missionário para jovens e adultos
em bit.ly/adultmission e o Boletim Missionário para crianças em bit.ly/childrensmission.
Os vídeos do Mission Spotlight estão
disponíveis em bit.ly/missionspotlight.
Um banco de imagens imprimíveis que as
crianças podem colorir pode ser descarregado em bit.ly/bank-coloring-page.
Se eu puder ajudar, contacte-me em
mcchesneya@gc.adventist.org.
Obrigado por encorajar outros a terem
em mente as Missões!
Andrew McChesney
Editor de Mission

OPORTUNIDADES
A Oferta do Décimo Terceiro Sábado
deste trimestre ajudará a Divisão Norte
Ásia-Pacífico a estabelecer:
– Um Centro Adventista de Estilo de
Vida em Ulaanbaatar, na Mongólia.
– Um Centro de Cuidados para
crianças imigrantes em Ansan, na Coreia
do Sul.
– O Centro Missionário Yeongnam,
em Daegu, na Coreia do Sul.
– Três Centros urbanos de Influência em Taipei, Tainan e Kaohsiung, em
Taiwan.
– Um programa de evangelismo pela
Internet para alcançar a “Geração Internet”, no Japão.

PREZADOS MONITORES 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!
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.
PREPARE UM INCENTIVO ATRATIVO
PARA A OFERTA:
– Poderá desenhar e pintar uma igreja
numa caixa de sapatos, e abrir uma ranhura
para as crianças colocarem as suas ofertas.
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AKIRA, O BEBÉ DO JAPÃO

PARTE – I
(Arranje um boneco do tamanho de um bebé
real, que deverá estar vestido com uma roupinha de estilo oriental, imitando um bebé japonês, numa alcofinha bem arranjada. Conte
a história com o bebé nos braços, e deixe as
crianças fazerem festinhas nele e beijá-lo.)
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Vejam que lindo bebé nós temos hoje
aqui!
Sabem como é que ele se chama?
Chama-se Akira.
Querem fazer-lhe festinhas? E dar-lhe
um beijinho?
Sssccchhh!... (Peça silêncio.) O bebé
está a dormir!
O Papá e a Mamã do bebé Akira gostam
muito dele!
Jesus também gosta muito do bebé Akira!
Mas na casa do bebé Akira não há nenhuma Bíblia. (Mostre uma Bíblia.) E também não se conhece Jesus, nem o Seu amor
por cada um de nós.
O Papá e a Mamã do Akira não sabem
que Jesus os ama e quer fazer parte da família deles.
O bebé Akira também não sabe que Jesus o ama e que cuida muito bem dele.
Vamos dar as nossas moedinhas, para
que, lá no Japão, onde vivem o Akira e os
papás, se possa falar acerca de Jesus, para
que todos saibam e aprendam que Jesus os
ama muito, muito?!

PARTE – II
(Prepare um recipiente com água, sabonete,
toalha, creme, escova de cabelo, etc.. Dispa
o boneco e dê-lhe banho, enquanto fala.)
O bebé Akira chora um pouco quando a Mamã lhe dá banho!
Sabem porquê? Onde o bebé Akira
mora faz muito frio!
Ele fica todo a tremer enquanto a
Mamã não lhe seca o corpinho e lhe passa o creme tão cheiroso. Depois, ela põe-lhe uma fralda limpinha e veste-o com
uma roupa bem quentinha. (Vestir o boneco com sapatinhos de lã, gorro e casaco.)
De seguida, ela volta a pô-lo na caminha,
aconchegando-lhe o cobertor.
Ah! Agora sim! Ele já parou de chorar e já não tem frio, pois a caminha que
a Mamã lhe fez é muito macia e confortável.
Mas... e agora? O que se passa? O
bebé está a chorar de novo? (Imite o choro de um bebé.)
Ah! Já sei! O bebé Akira está a chorar
porque quer comer!
Então, a Mamã vem depressa com a
papinha gostosa e ele cala-se logo. (Dê-lhe a papa ou o biberão.)
Hhhuuummm! Que bom! O Akira
agora já está mais calminho!
O bebé Akira não sabe que foi Jesus
Quem fez a água para ele tomar banho,
e os alimentos tão gostosos que a sua
Mamã prepara. (Mostre algumas frutas,
vegetais, pão e leite, etc..)
Vamos dar as nossas moedinhas,
para que, lá no Japão, as pessoas fiquem
a saber Quem é Jesus e possam agradecer-Lhe tudo o que Ele faz por elas?

PARTE – III
O bebé Akira gosta muito de brincar
com a sua roca. (Levante o bracinho do
boneco e faça-o segurar o brinquedo, agitando-o com força, até lhe bater na testa ou
no braço.)
Ai! Ai! Mas o que é que aconteceu?
(O bebé começa a chorar.)
O bebé magoou-se, por isso está a
chorar! (Mostre a ferida feita com um lápis vermelho, sem as crianças notarem.)
E agora? A Mamã tem que tratar do
dói-dói do seu bebé!
Ela limpa bem o dói-dói, coloca-lhe
um creme para ajudar a sarar a ferida e
tapa com um penso ou uma ligadura.
Depois, a Mamã dá um beijinho no
bebé Akira e ele para de chorar.
Sabem? O bebé Akira e a mamã não
sabem que Jesus os ama e que cuida bem
deles.
Vamos dar as nossas moedinhas,
para que, lá no Japão, onde o Akira e os
papás vivem, as pessoas conheçam Jesus
e aprendam acerca do Seu amor e do Seu
cuidado por elas?
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