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Alguns anos atrás, a Associação Geral 
fez uma pesquisa entre adolescentes de 
todo o mundo para saber que assuntos eles 
gostariam que fossem abordados na lição. 
O pedido deles foi para que os temas de es-
tudo estivessem mais relacionados à Bíblia 
e ao Espírito de Profecia. Sendo assim, o 
Departamento de Ministério Pessoal e Es-
cola Sabatina da Associação Geral dos Ad-
ventistas do Sétimo Dia elaborou uma nova 
lição, tendo em vista atender a esse desejo.

O plano de estudo foi baseado nos livros da 
série “Confl ito”: Patriarcas e Profetas, Pro-
fetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, 
Atos dos Apóstolos e O Grande Confl ito. A ideia 
é que, enquanto as histórias bíblicas são explo-
radas, os cinco livros da série sejam lidos si-
multaneamente. Assim, no fi m do período de 
quatro anos do ciclo, se seguir o plano de lei-
tura, você terá lido também os cinco livros do 
Espírito de Profecia.

Para tornar a leitura mais agradável, o Whi-
te Estate, departamento que cuida do patrimô-
nio literário de Ellen White, adaptou essa série 
para os jovens. Os textos que foram escritos com 
a linguagem do século 19 foram atualizados para 
a linguagem do século 21. E a grande novidade é 
que os livros já estão disponíveis em português, 

sob os respectivos títulos: Os Escolhidos,
Os Ungidos, O Libertador, Os Embaixadores e 
Os Resgatados (CPB).

Agora você tem a opção de seguir o plano de 
leitura em um material cujo texto está na lin-
guagem de hoje e com uma diagramação nova 
e moderna. Isso é incrível, não é?

Depois de sua última visão, em 3 de março 
de 1915, Ellen White disse o seguinte a seu fi -
lho William: “Não espero viver muito. Minha 
obra está quase concluída. Diga aos nossos 
jovens que eu quero que as minhas palavras 
os animem naquela maneira de viver que mais 
atrativa será aos seres celestes, e que sua in-
fl uência sobre os outros seja enobrecedora.” 

Pouco tempo depois, a mensageira do Se-
nhor, como gostava de ser chamada, descan-
sou. Mas seu legado permanece hoje.

Há um verso na Bíblia que diz: “Confi em no 
Eterno, o seu Deus, e não serão derrotados! 
Acreditem também em Seus profetas e te-
rão vitória” (2 Crônicas 20:20, A Mensagem). 
Siga esse sábio conselho e aproveite o estudo!

A versão bíblica utilizada é a Nova Versão 
Internacional (NVI), salvo outra indicação.

CBA é a sigla para Comentário Bíblico 
Adventista.
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Estudando e Aplicando a História
Elias achou que estava sozinho na obra de 

reforma de Israel. Deus o confortou dizen-
do que havia pelo menos sete mil em  Israel 
que permaneciam fi éis a Ele. Entre essas 
pessoas estava aquele que seria o sucessor 
do profeta. Leia em sua Bíblia os textos de 
1 Reis 19:19-21; 2 Reis 2:7-10, 15, 19-25. Aqui 
você encontrará a descrição do chamado de 
Eliseu e algumas experiências do novo pro-
feta. Aplique a história à sua vida ao respon-
der às seguintes perguntas:

Que chamado Deus está fazendo a você? 
Há alguém que Deus colocou em sua vida 
como um mentor? Se sim, quem? 
____________________________________
____________________________________

Introdução
A lição desta semana apresenta quatro 

histórias importantes a respeito da vida de 
Eliseu. Cada uma delas traz lições valiosas:

1. Deus usou Elias para chamar Eliseu
(1 Reis 19:19-21). Assim como acontecia nos 
tempos antigos, também é necessário que o 
mesmo ocorra hoje. Deus precisa de Elias 
modernos que discipulem e instruam jovens 
nos caminhos do Senhor. Da mesma forma, 
Deus precisa de Eliseus que estejam dispos-
tos a ser guiados por Deus e a deixar tudo 
para trás a fi m de atender o Seu chamado. 

2. Eliseu pediu e recebeu o dobro do Espírito
(2 Reis 2:7-10, 15). O pedido de Eliseu para re-
ceber o dobro do Espírito demonstrou uma 
grande maturidade espiritual de sua parte. 
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DOMINGO – 5 DE ABRIL

SÁBADO – 4 DE ABRIL

“Elias disse a Eliseu: ‘Pede-
me o que queres que eu te 
faça, antes que seja tomado 
de ti.’ Disse Eliseu: ‘Peço-te 
que me toque por herança 
porção dobrada do teu 
espírito’” (2 Reis 2:9, ARA).

A  Vez dos   
Profetas
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Estudando e Aplicando a História
Elias achou que estava sozinho na obra de 

reforma de Israel. Deus o confortou dizen-
do que havia pelo menos sete mil em  Israel 
que permaneciam fi éis a Ele. Entre essas 
pessoas estava aquele que seria o sucessor 
do profeta. Leia em sua Bíblia os textos de 
1 Reis 19:19-21; 2 Reis 2:7-10, 15, 19-25. Aqui 
você encontrará a descrição do chamado de 
Eliseu e algumas experiências do novo pro-
feta. Aplique a história à sua vida ao respon-
der às seguintes perguntas:

Que chamado Deus está fazendo a você? 
Há alguém que Deus colocou em sua vida 
como um mentor? Se sim, quem? 
____________________________________
____________________________________

Qual é a primeira coisa que vem à men-
te quando você ouve alguém falar sobre o 
Espírito Santo?
____________________________________
____________________________________

Que lições espirituais você pode tirar da 
história da purifi cação das águas? O que os 
símbolos mencionados (a botija, sal, manan-
cial, etc.) representam?
____________________________________
____________________________________

O que esta história nos ensina sobre res-
peitar os representantes escolhidos de 
Deus? Você acha que Deus foi muito duro com 
aqueles jovens? Por que sim ou por que não?
____________________________________
____________________________________

Semelhante ao pedido de Salomão por sa-
bedoria, Deus está ansioso para satisfazer 
o desejo de alguém de receber uma porção 
extra do Espírito.

3. As águas são purifi cadas (2 Reis 2:19-22).
Ellen White escreveu: “As águas de Jericó fo-
ram purifi cadas pela intervenção miraculo-
sa de Deus. Por meio dessa demonstração 
de compaixão, Ele [...] viu uma oportunidade 
de revelar Seu desejo de sarar Israel de seus 
males espirituais” (Os Ungidos, p. 104). To-
dos somos indignos, e mesmo assim a gra-
ça nos é concedida sem reservas por um Pai 
que nos ama infi nitamente.

4. Eliseu é zombado (2 Reis 2:23-25). Os lí-
deres espirituais precisam ser tratados com 
respeito. 

Introdução
A lição desta semana apresenta quatro 

histórias importantes a respeito da vida de 
Eliseu. Cada uma delas traz lições valiosas:

1. Deus usou Elias para chamar Eliseu
(1 Reis 19:19-21). Assim como acontecia nos 
tempos antigos, também é necessário que o 
mesmo ocorra hoje. Deus precisa de Elias 
modernos que discipulem e instruam jovens 
nos caminhos do Senhor. Da mesma forma, 
Deus precisa de Eliseus que estejam dispos-
tos a ser guiados por Deus e a deixar tudo 
para trás a fi m de atender o Seu chamado. 

2. Eliseu pediu e recebeu o dobro do Espírito
(2 Reis 2:7-10, 15). O pedido de Eliseu para re-
ceber o dobro do Espírito demonstrou uma 
grande maturidade espiritual de sua parte. 

Introdução
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Você Sabia?
• Deus disse que Elias devia ungir três pes-

soas: Hazael como rei da Síria, Jeú como rei 
de Israel, e Eliseu como profeta. Nem sem-
pre a unção acontecia de forma literal. 
O termo “ungido” pode signifi car “separado”.
Nesse caso, essas pessoas foram separadas 
para uma missão específi ca.

• O nome Elias signifi ca “Jeová é meu 
Deus”. A versão hebraica do nome Eliseu 
signifi ca “Deus é minha salvação.” Em la-
tim, Eliseu é um nome feminino e signifi ca 
“gentilmente bem-aventurada”.

• A capa, feita de pelos de camelo, era o 
traje característico dos profetas. O ato de 

TERÇA – 7 DE ABRIL
Leia o Texto-Chave que se encontra em 2 

Reis 2:9. O ministério de Elias estava che-
gando ao fi m e, antes de passar a respon-
sabilidade a Eliseu, ele lhe deu o privilégio 
de pedir o que estivesse em seu coração.

“Eliseu poderia pedir favores temporais 
ou materiais, como riqueza, fama, sabedo-
ria, honra e glória do mundo, um lugar en-
tre os grandes líderes da Terra, ou uma vida 
de conforto e prazer em contraste com a 
vida de Elias, que fora de difi culdades e pro-
vações. Ele, porém, não pediu nada disso.
O que ele mais queria era continuar a mes-
ma obra que Elias tinha exercido, no mesmo 
espírito e poder. Para isso, ele precisaria da 
mesma graça e da ajuda do mesmo Espíri-
to de Deus. [...] Ao falar de uma ‘porção do-
brada’ do espírito de Elias, Eliseu não estava 
pedindo o dobro do poder de Elias. Ele não 
estava pedindo mais do que havia sido dado 

ao idoso profeta, nem uma posição mais ele-
vada ou mais habilidade. [...]

“O pedido de Eliseu era apenas que ele 
fosse tratado como o fi lho mais velho do 
profeta que partia e que recebesse uma 
‘porção dobrada’ do Espírito em compara-
ção com a que seria dada a qualquer ou-
tro dos fi lhos dos profetas. O que ele es-
tava pedindo era o reconhecimento de um 
direito espiritual, a fi m de ser considerado 
fi lho espiritual, primogênito do idoso pro-
feta, e que, assim, fosse habilitado a con-
tinuar o trabalho iniciado por Elias” (CBA, 
v. 2, p. 938).

Você já experimentou o Espírito Santo 
agindo em sua vida? Hoje, Deus quer aben-
çoá-lo com porção dobrada. 

Complete o verso de Salmo 37:4: “Agra-
da-te do _______________________, e Ele 
satisfará os _________________________ 
do teu _______________________”.

12
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Você Sabia?
• Deus disse que Elias devia ungir três pes-

soas: Hazael como rei da Síria, Jeú como rei 
de Israel, e Eliseu como profeta. Nem sem-
pre a unção acontecia de forma literal. 
O termo “ungido” pode signifi car “separado”.
Nesse caso, essas pessoas foram separadas 
para uma missão específi ca.

• O nome Elias signifi ca “Jeová é meu 
Deus”. A versão hebraica do nome Eliseu 
signifi ca “Deus é minha salvação.” Em la-
tim, Eliseu é um nome feminino e signifi ca 
“gentilmente bem-aventurada”.

• A capa, feita de pelos de camelo, era o 
traje característico dos profetas. O ato de 

TERÇA – 7 DE ABRILao idoso profeta, nem uma posição mais ele-
vada ou mais habilidade. [...]

“O pedido de Eliseu era apenas que ele 
fosse tratado como o fi lho mais velho do 
profeta que partia e que recebesse uma 
‘porção dobrada’ do Espírito em compara-
ção com a que seria dada a qualquer ou-
tro dos fi lhos dos profetas. O que ele es-
tava pedindo era o reconhecimento de um 
direito espiritual, a fi m de ser considerado 
fi lho espiritual, primogênito do idoso pro-
feta, e que, assim, fosse habilitado a con-
tinuar o trabalho iniciado por Elias” (CBA, 
v. 2, p. 938).

Você já experimentou o Espírito Santo 
agindo em sua vida? Hoje, Deus quer aben-
çoá-lo com porção dobrada. 

Complete o verso de Salmo 37:4: “Agra-
da-te do _______________________, e Ele 
satisfará os _________________________ 
do teu _______________________”.

1313

(Mt 5:13)

"Vocês são o 
sal da terra. 
[...] Vocês são 

a Luz do 
mundo."

lançar a capa sobre Eliseu era um convite 
de Elias para o ministério profético.

• “O velho profeta necessitava de um jo-
vem que o acompanhasse e o ajudasse. Os 
dois seriam dali em diante um só no serviço 
a Deus. Isso relembra a relação entre Moisés 
e Josué, entre Paulo e Silas. Os dois tinham 
personalidades diferentes, e o mais jovem e 
mais tranquilo seria de grande ajuda ao seu 
companheiro mais velho e impetuoso” (CBA, 
v. 2, p. 908).

• É provável que os “carros de Deus” vis-
tos por Eliseu fossem anjos.

• Não havia poder algum no sal que Eliseu 
lançou às águas. Ele não fez nenhum tipo de 
magia. O sal era apenas um símbolo do po-
der purifi cador e restaurador que procede 
de Deus.
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“A todas as pessoas que 
vivenciam a Sua graça, o 

Senhor aponta uma obra a 
ser feita em favor do próxi-

mo. Devemos dizer: ‘Eis-me 
aqui, envia-me!’. [...] O minis-

tério envolve muito mais que 
pregar a Palavra. Signifi ca trei-
nar jovens como Elias treinou 
Eliseu, colocando sobre eles 
responsabilidades na obra de 
Deus – pequenas a princípio, e 
maiores à medida que adquirem 
força e experiência” (Os Ungi-
dos, p. 99).

FLASH

14

impactoimpacto
Versos de

1 Timóteo 4:8
1 Pedro 2:21
Provérbios 3:33 e 34

SEXTA – 10 DE ABRIL

QUINTA – 9 DE ABRIL

QUARTA – 8 DE ABRIL
Você acha que essa história de Elias e 

Eliseu é antiga demais? Que a experiência 
vivida por esses dois profetas não pode se 
repetir em nossos dias?

Então, veja o que Ellen White diz, referin-
do-se a algo extraordinário que acontece-
rá antes da volta de Jesus: “À medida que o 
evangelho for proclamado em sua pureza, 
pessoas serão chamadas a deixar de lado 
o arado e as atividades comerciais comuns 
para ser instruídas de maneira prática por 
obreiros experientes. Ao aprenderem a tra-
balhar com efi ciência, proclamarão a verda-
de com poder. Montanhas de difi culdades 
serão lançadas no mar por meio da atua-
ção maravilhosa de Deus. A mensagem 
que signifi ca tanto para os habitantes da 
Terra será ouvida e entendida. A obra 
avançará mais e mais até que toda a 
Terra seja advertida; e então virá o 
fi m” (Os Ungidos, p. 100).

O chamado que Deus fez a Eliseu 
é também o chamado que Ele faz 
a você hoje. A quem você pode in-
fl uenciar? Que dons você recebeu do 

Leia os capítulos 17 e 18 do livro Os Ungi-
dos. Veja alguns detalhes sobre Eliseu. O pai 
dele era um rico fazendeiro; ainda assim ele 
não se importava de realizar as tarefas mais 
simples, como arar o campo. Sua família es-
tava entre aquelas que não haviam dobrado 
os joelhos a Baal. Em casa, ele aprendeu a 
obedecer a seus pais e a Deus. Dessa forma, 
foi preparado para assumir responsabilida-
des maiores.

Enquanto aprendia a servir, Eliseu tam-
bém aprendeu a instruir e liderar. Deus o es-
tava preparando para a importante missão 
de continuar o trabalho que Elias havia co-
meçado, de reforma e mudanças em Israel.

 Talvez você não tenha noção agora, mas 
Deus está tentando fazer o mesmo com você. 
Se for fi el ao Senhor nas pequenas coisas, 
você estará preparado para as grandes coi-
sas que Ele deseja realizar por seu intermé-
dio. É tudo uma questão de confi ança. 

Leia e marque em sua Bíblia os Versos 
de Impacto desta semana. Um dos textos 
fala sobre as bênçãos e maldições de Deus. 
Complete o texto de Provérbios 3:33:

“O Senhor amaldiçoa a casa dos ______ 
_________, porém abençoa o lar dos que 
são _______________.”

Pode parecer dura demais a punição dos 
rapazes de Betel que zombaram de Eliseu. 
Mas é importante entender a solenidade 
do momento. Eles zombavam não apenas 
de Eliseu, mas também da trasladação de 
Elias. O Comentário Bíblico Adventista (v. 2, 
p. 944) revela o que estava por trás da zom-
baria: “Os jovens foram inspirados por Sata-
nás, que tentava destruir os efeitos do even-
to solene que deixara profunda impressão 
sobre o povo. À medida que Eliseu entrava 
em sua obra, Satanás procurava derrotar os 

planos e propósitos de Deus. Se fosse per-
mitido que o ridículo desses jovens passas-
se despercebido, a obra que Deus pretendia 
fazer por meio de Eliseu teria sido retarda-
da, e uma vitória teria sido conquistada para 
a causa do mal. A ocasião requeria ação rá-
pida e decidida.”

Estamos numa batalha e precisamos lu-
tar do lado certo. Os servos de Deus não de-
vem ser atrapalhados no cumprimento de 
sua missão. O terrível juízo serviu de exem-
plo para os demais. E Eliseu pôde prosse-
guir como reconhecido mensageiro de Deus.

No momento em que Elias estava se sentindo mais sozinho, achando 
que era o único a lutar contra a idolatria de Israel, Deus mandou que ele 
procurasse Eliseu e o treinasse. Aparentemente havia mais diferenças do 
que semelhanças entre esses dois homens. E ainda assim o relaciona-
mento entre eles deu muito certo. Acesse o código.

ALÉM DO ESTUDO
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SEXTA – 10 DE ABRIL

Leitura da Semana
•   Os Ungidos,

capítulos 17 e 18

Você acha que essa história de Elias e 
Eliseu é antiga demais? Que a experiência 
vivida por esses dois profetas não pode se 
repetir em nossos dias?

Então, veja o que Ellen White diz, referin-
do-se a algo extraordinário que acontece-
rá antes da volta de Jesus: “À medida que o 
evangelho for proclamado em sua pureza, 
pessoas serão chamadas a deixar de lado 
o arado e as atividades comerciais comuns 
para ser instruídas de maneira prática por 
obreiros experientes. Ao aprenderem a tra-
balhar com efi ciência, proclamarão a verda-
de com poder. Montanhas de difi culdades 
serão lançadas no mar por meio da atua-
ção maravilhosa de Deus. A mensagem 
que signifi ca tanto para os habitantes da 
Terra será ouvida e entendida. A obra 
avançará mais e mais até que toda a 
Terra seja advertida; e então virá o 
fi m” (Os Ungidos, p. 100).

O chamado que Deus fez a Eliseu 
é também o chamado que Ele faz 
a você hoje. A quem você pode in-
fl uenciar? Que dons você recebeu do 

Senhor para devolver multiplicados? É re-
almente o desejo do seu coração ver Jesus 
voltar nas nuvens do céu? Como você está 
disposto a colaborar para que esse sonho 
se torne uma realidade? Lembre-se de que 
Deus capacitará todo aquele que se dispu-
ser a realizar Sua obra.

“Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom 
que vocês precisam para fazer a Sua vonta-
de. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça 
em nós tudo o que Lhe agrada. E a Cristo seja 
dada a glória para todo o sempre! Amém” 
(Hebreus 13:20, 21, NTLH).

Leia os capítulos 17 e 18 do livro Os Ungi-
dos. Veja alguns detalhes sobre Eliseu. O pai 
dele era um rico fazendeiro; ainda assim ele 
não se importava de realizar as tarefas mais 
simples, como arar o campo. Sua família es-
tava entre aquelas que não haviam dobrado 
os joelhos a Baal. Em casa, ele aprendeu a 
obedecer a seus pais e a Deus. Dessa forma, 
foi preparado para assumir responsabilida-
des maiores.

Enquanto aprendia a servir, Eliseu tam-
bém aprendeu a instruir e liderar. Deus o es-
tava preparando para a importante missão 
de continuar o trabalho que Elias havia co-
meçado, de reforma e mudanças em Israel.

 Talvez você não tenha noção agora, mas 
Deus está tentando fazer o mesmo com você. 
Se for fi el ao Senhor nas pequenas coisas, 
você estará preparado para as grandes coi-
sas que Ele deseja realizar por seu intermé-
dio. É tudo uma questão de confi ança. 

planos e propósitos de Deus. Se fosse per-
mitido que o ridículo desses jovens passas-
se despercebido, a obra que Deus pretendia 
fazer por meio de Eliseu teria sido retarda-
da, e uma vitória teria sido conquistada para 
a causa do mal. A ocasião requeria ação rá-
pida e decidida.”

Estamos numa batalha e precisamos lu-
tar do lado certo. Os servos de Deus não de-
vem ser atrapalhados no cumprimento de 
sua missão. O terrível juízo serviu de exem-
plo para os demais. E Eliseu pôde prosse-
guir como reconhecido mensageiro de Deus.

No momento em que Elias estava se sentindo mais sozinho, achando 
que era o único a lutar contra a idolatria de Israel, Deus mandou que ele 
procurasse Eliseu e o treinasse. Aparentemente havia mais diferenças do 
que semelhanças entre esses dois homens. E ainda assim o relaciona-
mento entre eles deu muito certo. Acesse o código.
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“Se você tem um talento, use-o de todas as 
maneiras possíveis. Não o esconda. Não 
o distribua como um avarento. Gaste-o 

abundantemente como um milionário que 
vai falir.” – Brendan Francis

COM

 OLHOS
OUTROS
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Ano Bíblico 
2o Trimestre

Abril

❑   Qua. 1o – 1 Samuel 10; 
11:12-15

❑  Qui. 2 – 1 Samuel 12
❑  Sex. 3 – 1 Samuel 15
❑  Sáb. 4 – 1 Samuel 16
❑  Dom. 5 – 1 Samuel 17
❑  Seg. 6 – 1 Samuel 18:1-16; 19
❑  Ter. 7 – 1 Samuel 20
❑  Qua. 8 – 1 Samuel 24
❑  Qui. 9 – 1 Samuel 26
❑  Sex. 10 – 1 Samuel 31
❑  Sáb. 11 – 2 Samuel 1
❑  Dom. 12 – 2 Samuel 5
❑  Seg. 13 – 2 Samuel 7
❑  Ter. 14 – 2 Samuel 15
❑  Qua. 15 – 2 Samuel 18
❑  Qui. 16 – 2 Samuel 22
❑  Sex. 17 – 1 Reis 1:28-53
❑  Sáb. 18 – 1 Reis 3; 4:20-34
❑  Dom. 19 – 1 Reis 5
❑  Seg. 20 – 1 Reis 6
❑  Ter. 21 – 1 Reis 7
❑  Qua. 22 – 1 Reis 8
❑  Qui. 23 – 1 Reis 10
❑  Sex. 24 – 1 Reis 11:6-43
❑  Sáb. 25 – 1 Reis 12
❑  Dom. 26 – 1 Reis 13
❑  Seg. 27 – 1 Reis 17
❑  Ter. 28 – 1 Reis 18
❑  Qua. 29 – 1 Reis 19
❑  Qui. 30 – 1 Reis 21

Maio

❑  Sex. 1o – 2 Reis 1
❑  Sáb. 2 – 2 Reis 2
❑  Dom. 3 – 2 Reis 4
❑  Seg. 4 – 2 Reis 5
❑  Ter. 5 – 2 Reis 6
❑  Qua. 6 – 2 Reis 7
❑  Qui. 7 – 2 Reis 18
❑  Sex. 8 – 2 Reis 19
❑  Sáb. 9 – 2 Reis 20
❑  Dom. 10 – 2 Reis 22
❑  Seg. 11 – 2 Reis 23:36 e 37; 24
❑  Ter. 12 – 2 Reis 25
❑  Qua. 13 – 2 Crônicas 36
❑  Qui. 14 – Esdras 1
❑  Sex. 15 – Esdras 3
❑  Sáb. 16 – Esdras 4
❑  Dom. 17 – Esdras 5
❑  Seg. 18 – Esdras 6
❑  Ter. 19 – Esdras 7
❑  Qua. 20 – Esdras 8
❑  Qui. 21 – Neemias 1
❑  Sex. 22 – Neemias 2
❑  Sáb. 23 – Neemias 4
❑  Dom. 24 – Neemias 5
❑  Seg. 25 – Neemias 6
❑  Ter. 26 – Neemias 8
❑  Qua. 27 – Ester 1 e 2
❑  Qui. 28 – Ester 3 e 4
❑  Sex. 29 – Ester 5 e 6
❑  Sáb. 30 – Ester 7 e 8
❑  Dom. 31 – Ester 9 e 10

Junho

❑  Seg. 1o – Jó 1 e 2
❑  Ter. 2 – Jó 42
❑  Qua. 3 – Salmos 1, 15 e 19
❑  Qui. 4 – Salmos 23, 24, e 27
❑  Sex. 5 – Salmo 37
❑  Sáb. 6 – Salmos 39, 41 e 42
❑  Dom. 7 – Salmos 46 e 47
❑  Seg. 8 – Salmos 67 e 73
❑  Ter. 9 – Salmo 78
❑  Qua. 10 – Salmos 84 e 90
❑  Qui. 11 – Salmos 91 e 92
❑  Sex. 12 – Salmos 96-98
❑  Sáb. 13 – Salmo 103
❑  Dom. 14 – Salmo 106
❑  Seg. 15 – Salmo 119:1-56
❑  Ter. 16 – Salmo 119:57-104
❑  Qua. 17 – Salmo 119:105-176
❑   Qui. 18 – Salmos 121, 122, 

124 e 125
❑  Sex. 19 – Salmos 148-150
❑  Sáb. 20 – Provérbios 1
❑  Dom. 21 – Provérbios 3
❑  Seg. 22 – Provérbios 4
❑  Ter. 23 – Provérbios 10
❑  Qua. 24 – Provérbios 15
❑  Qui. 25 – Provérbios 20
❑  Sex. 26 – Provérbios 25
❑  Sáb. 27 – Eclesiastes 1 e 3
❑  Dom. 28 – Eclesiastes 5
❑  Seg. 29 – Eclesiastes 7
❑  Ter. 30 – Eclesiastes 11 e 12
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Alguns anos atrás, a Associação Geral 
fez uma pesquisa entre adolescentes de 
todo o mundo para saber que assuntos eles 
gostariam que fossem abordados na lição. 
O pedido deles foi para que os temas de es-
tudo estivessem mais relacionados à Bíblia 
e ao Espírito de Profecia. Sendo assim, o 
Departamento de Ministério Pessoal e Es-
cola Sabatina da Associação Geral dos Ad-
ventistas do Sétimo Dia elaborou uma nova 
lição, tendo em vista atender a esse desejo.

O plano de estudo foi baseado nos livros da 
série “Confl ito”: Patriarcas e Profetas, Pro-
fetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, 
Atos dos Apóstolos e O Grande Confl ito. A ideia 
é que, enquanto as histórias bíblicas são explo-
radas, os cinco livros da série sejam lidos si-
multaneamente. Assim, no fi m do período de 
quatro anos do ciclo, se seguir o plano de lei-
tura, você terá lido também os cinco livros do 
Espírito de Profecia.

Para tornar a leitura mais agradável, o Whi-
te Estate, departamento que cuida do patrimô-
nio literário de Ellen White, adaptou essa série 
para os jovens. Os textos que foram escritos com 
a linguagem do século 19 foram atualizados para 
a linguagem do século 21. E a grande novidade é 
que os livros já estão disponíveis em português, 

sob os respectivos títulos: Os Escolhidos,
Os Ungidos, O Libertador, Os Embaixadores e 
Os Resgatados (CPB).

Agora você tem a opção de seguir o plano de 
leitura em um material cujo texto está na lin-
guagem de hoje e com uma diagramação nova 
e moderna. Isso é incrível, não é?

Depois de sua última visão, em 3 de março 
de 1915, Ellen White disse o seguinte a seu fi -
lho William: “Não espero viver muito. Minha 
obra está quase concluída. Diga aos nossos 
jovens que eu quero que as minhas palavras 
os animem naquela maneira de viver que mais 
atrativa será aos seres celestes, e que sua in-
fl uência sobre os outros seja enobrecedora.” 

Pouco tempo depois, a mensageira do Se-
nhor, como gostava de ser chamada, descan-
sou. Mas seu legado permanece hoje.

Há um verso na Bíblia que diz: “Confi em no 
Eterno, o seu Deus, e não serão derrotados! 
Acreditem também em Seus profetas e te-
rão vitória” (2 Crônicas 20:20, A Mensagem). 
Siga esse sábio conselho e aproveite o estudo!

A versão bíblica utilizada é a Nova Versão 
Internacional (NVI), salvo outra indicação.

CBA é a sigla para Comentário Bíblico 
Adventista.
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AMAZONAS
MANAUS
SÃO GERALDO
(92) 3304-8288 / (92) 98113-0576
Av. Constantino Nery, 1212
69050-000
manaus@cpb.com.br

BAHIA
CACHOEIRA
FADBA
(75) 3425-8300 / (75) 99239-8765
Rod. BR 101, km 197
44300-000
fadba@cpb.com.br

SALVADOR
NAZARÉ
(71) 3322-0543 / (71) 99407-0017
Av. Joana Angélica, 1039
40050-001 
salvador@cpb.com.br 

CEARÁ
FORTALEZA
CENTRO
(85) 3252-5779 / (85) 99911-0304
R. Barão do Rio Branco, 1564
60025-060 
fortaleza@cpb.com.br

DISTRITO FEDERAL
BRASÍLIA
ASA NORTE
(61) 3321-2021 / (61) 98235-0008
SCN | Bl. A | Qd. 1 | Lj. 17/23 | Ed. Number One
70711-900
brasilia@cpb.com.br

GOIÁS
GOIÂNIA
SETOR CENTRAL 
(62) 3229-3830 
Av. Goiás, 766 | Quadra 12 | Lote 82
74020-200
goiania@cpb.com.br

MATO GROSSO DO SUL
CAMPO GRANDE
CENTRO 
(67) 3321-9463 
R. Quinze de Novembro, 589
79002-140 
campo.grande@cpb.com.br

MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE
CENTRO
(31) 3309-0044 / (31) 99127-1392
Rua dos Guajajaras, 860
30180-100
belo.horizonte@cpb.com.br

PARÁ
BELÉM
MARCO
(91) 3353-6130
Tv. Barão do Triunfo, 3588
66095-055
belem@cpb.com.br

PARANÁ
CURITIBA
CENTRO
(41) 3323-9023 / (41) 99706-0009
R. Visc. do Rio Branco, 1335 | Loja 1
80420-210
curitiba@cpb.com.br

PERNAMBUCO
RECIFE
SANTO AMARO   
(81) 3031-9941 / (81) 99623-0043 
R. Gervásio Pires, 631
50050-070 
recife@cpb.com.br

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
TIJUCA 
(21) 3872-7375 
R. Conde de Bonfim, 80 | Loja A
20520-053
rio@cpb.com.br

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE
CENTRO
(51) 3026-3538 
R. Coronel Vicente, 561
90030-041
porto.alegre@cpb.com.br

SÃO PAULO
ENGENHEIRO COELHO
UNASP/EC
(19) 3858-1398 / (19) 98165-0008 
Rod. SP 332, km 160 | Faz. Lagoa Bonita
13445-970 – Cx. Postal 11 
unasp@cpb.com.br 

HORTOLÂNDIA
PARQUE ORTOLÂNDIA 
(19) 3503-1070 
R. Pastor Hugo Gegembauer, 656
13184-010
hortolandia@cpb.com.br

SANTO ANDRÉ
CENTRO
(11) 4438-1818
Tv. Lourenço Rondinelli, 111
09020-120
santo.andre@cpb.com.br

SÃO PAULO
MOEMA
(11) 5051-1544
Av. Juriti, 563
04520-001
moema@cpb.com.br

PRAÇA DA SÉ
(11) 3106-2659 (11) 95975-0223
Praça da Sé, 28 | 5o Andar
01001-000
se@cpb.com.br

VILA MATILDE
(11) 2289-2021 
R. Gil de Oliveira, 153
03509-020 
vila.matilde@cpb.com.br

TATUÍ
LOJA DA FÁBRICA
(15) 3205-8905
Rod. SP 127, km 106
18279-900
loja.fabrica@cpb.com.br

FADBA – CACHOEIRA, BA
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