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ESTIMADO LÍDER DA ESCOLA SABATINA,
Este Trimestre apresentamos a Divisão
Centro-Oeste Africana dos Adventistas do
Sétimo Dia, que inclui 22 países: Benim,
Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, República Centro-Africana, Chade, Congo,
Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana,
Guiné, Guiné Bissau, Costa do Marfim,
Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria,
Senegal, Serra Leoa e Togo. A sua sede encontra-se em Abidjan, na Costa do Marfim.
A região tem, como população, 436 milhões de pessoas, incluindo 834 183 Adventistas. Uma proporção de um Adventista para 523 pessoas.
O papel importante que a educação Adventista do Sétimo Dia desempenha ao espalhar o Evangelho ficou bem claro à medida
que eu recolhia as histórias missionárias em
três países: Guiné e Libéria, que irão receber
parte da Oferta do Décimo Terceiro Sábado
para abrir escolas este Trimestre, e Gabão,
que recebeu uma Oferta do Décimo Terceiro
Sábado para construir uma escola em 2017.
“A educação é fundamental no desenvolvimento da Igreja na África Ocidental”,
disse-me Alexis Kouadio, Vice-Diretor da
Missão Global para a Divisão Centro-Oeste
Africana, enquanto viajávamos juntos para
os três países.
Salientou que 75% das escolas Adventistas da Divisão estão localizadas no Gana,
onde vive cerca de metade dos 834 183
membros Adventistas.
“A Igreja não é forte nos países francófonos”, disse Alexis. “Precisamos de os ajudar
com escolas e até com pequenas clínicas.”
A Guiné e o Gabão são países francófonos, enquanto a Libéria e a Nigéria falam
inglês.
Os três projetos do Décimo Terceiro
Sábado estão mencionados abaixo.

Se quer dar vida à sua Unidade de
Ação da Escola Sabatina, proporcionamos uma diversidade de fotos, de vídeos
e de outros materiais para acompanhar
cada história missionária. Mais informação é oferecida na barra lateral de cada
história. Descarregue um PDF de factos
e de atividades em bit.ly/WAD-facts. E
sigam-nos em facebook.com/missionquarterlies.
Para fotos de lugares turísticos e de
outras paisagens dos países apresentados, recomendamos a procura num banco de imagens gratuito, como o pixabay.
com e o unspalsh.com.
Também pode descarregar a versão em PDF da Revista Missionária das
Crianças em bit.ly/childrensmission, e
dos jovens e adultos em bit.ly/adultmission. Os vídeos de Mission Spotlight estão
disponíveis em bit.ly/missionspotlight.
Se eu puder ajudar, contacte-me:
mcchesneya@gc.adventist.org.
Obrigado por encorajar outros a pensarem nas missões!
Andrew McChesney
Editor de Mission

OPORTUNIDADES
A Oferta do Décimo Terceiro Sábado
deste Trimestre vai ajudar a:
– Construir a Escola de Kobaya, uma escola até ao nível secundário, em Conacri, na Guiné.
– Abrir uma escola primária/centro de
influência, em Buchanan, na Libéria.
– Estabelecer um centro médico em
Abuja, na Nigéria.

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 4 Sábados, contem apenas a primeira parte da história.
– Nos 4 Sábados seguintes, recapitulem
a primeira parte e acrescentem a segunda parte da história.

– Nos 5 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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SABI, O BEBÉ AFRICANO
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PARTE I
Este é o Sabi (pronuncia-se Sabí).
O Sabi mora na Nigéria, em África,
um lugar muito longe daqui.
Os Africanos têm 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 criou os animais.
E também não sabe 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.
Por isso, as nossas ofertinhas vão ajudar a construir escolas, onde os nossos
amigos Africanos fiquem a conhecer Jesus e o Seu amor por eles, e por nós.

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 batatas, milho,
tomates 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 Jesus pela comida.
Eles não sabem que Jesus é Quem
manda a chuva e o sol, para fazer crescer o milho, os tomates e os outros vegetais.
Por isso, as nossas ofertinhas vão
ajudar a construir um Centro de Influência, para que a família do Sabi
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 construir uma Clínica Médica
em África, para que os Africanos sejam
tratados e curados das suas doenças.
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