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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
O texto bíblico para o estudo desta sema-

na se encontra em 2 Reis 4, especifi camente 
nos versos 1-4, 8, 9, 15, 16, 32, 35, 36, 38-43.
Marque em sua Bíblia essa passagem. Ali es-
tão relatados quatro milagres realizados pelo 
profeta Eliseu. Depois que ler, responda a es-
tas perguntas:

De que maneira esses milagres demons-
tram o amor de Deus para com Seus fi lhos? 
Ao ler o Antigo Testamento, você tem a ten-
dência de focar no juízo rígido de Deus para 
com os rebeldes ou no Seu amor para com 
aqueles que O amam e O servem? Por quê?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Introdução
Resumindo a essência da lição desta se-

mana, Ellen White ressaltou: “Quando o Se-
nhor ordena que um trabalho seja feito, que 
ninguém pare para questionar se a ordem 
é possível de ser realizada ou quais serão 
os resultados de seus esforços em obede-
cer” (Os Ungidos, p.109). O desafi o de reali-
zar corajosamente o trabalho que Deus nos 
chama a fazer – por mais absurdo ou impos-
sível que pareça – é um convite para colocar 
a nossa fé inteiramente nEle. Ao fazermos 
isso, pode ser que muitos milagres aconte-
çam como resultado.

A Bíblia, em 2 Reis 4, relata os seguintes mi-
lagres realizados por meio de Eliseu: a mul-
tiplicação do azeite da viúva, a ressurreição 
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DOMINGO – 12 DE ABRIL

SÁBADO – 11 DE ABRIL

“Ela disse ao marido: ‘Sei 
que esse homem que 
sempre vem aqui é um 
santo homem de Deus” 
(2 Reis 4:9).Milagres
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Estudando e Aplicando a História
O texto bíblico para o estudo desta sema-

na se encontra em 2 Reis 4, especifi camente 
nos versos 1-4, 8, 9, 15, 16, 32, 35, 36, 38-43.
Marque em sua Bíblia essa passagem. Ali es-
tão relatados quatro milagres realizados pelo 
profeta Eliseu. Depois que ler, responda a es-
tas perguntas:

De que maneira esses milagres demons-
tram o amor de Deus para com Seus fi lhos? 
Ao ler o Antigo Testamento, você tem a ten-
dência de focar no juízo rígido de Deus para 
com os rebeldes ou no Seu amor para com 
aqueles que O amam e O servem? Por quê?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Ao ver o cuidado de Deus com a viúva, 
a preocupação em restaurar à vida o fi lho 
da sunamita e assim por diante, o que isso 
lhe revela acerca de Deus? O Deus do Novo 
Testamento é diferente do Deus do Antigo 
Testamento? Explique. De que maneira es-
ses milagres nos ajudam a compreender 
corretamente o juízo rígido de Deus con-
tra os ímpios?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Eliseu é lembrado como um homem que 
realizou muitos milagres para ajudar aque-
les que se encontravam em necessidade. 
Você consegue pensar em um legado me-
lhor para ser deixado? De que maneira você 
gostaria de ser lembrado? Por quê?

do fi lho da sunamita, a restauração do cozido 
envenenado e os pães multiplicados. 

No mundo antigo muitos adoravam a Baal, 
inclusive israelitas. Acreditava-se que ele 
era o deus da chuva, do fogo e da colheita.
Por incrível que pareça, o culto a Baal exigia 
sacrifício de crianças. Os milagres realiza-
dos por intermédio de Eliseu demonstram o 
poder do verdadeiro Deus e o contraste com 
a exigência de Baal. A ressurreição do meni-
no, por exemplo, mostrou a importância que 
Deus dá à vida de uma criança.

Eliseu é descrito como “um santo homem 
de Deus”. Hoje somos desafi ados a mani-
festar a mesma bondade do profeta e viver 
de forma semelhante, em santidade dian-
te de Deus.

Introdução
Resumindo a essência da lição desta se-

mana, Ellen White ressaltou: “Quando o Se-
nhor ordena que um trabalho seja feito, que 
ninguém pare para questionar se a ordem 
é possível de ser realizada ou quais serão 
os resultados de seus esforços em obede-
cer” (Os Ungidos, p.109). O desafi o de reali-
zar corajosamente o trabalho que Deus nos 
chama a fazer – por mais absurdo ou impos-
sível que pareça – é um convite para colocar 
a nossa fé inteiramente nEle. Ao fazermos 
isso, pode ser que muitos milagres aconte-
çam como resultado.

A Bíblia, em 2 Reis 4, relata os seguintes mi-
lagres realizados por meio de Eliseu: a mul-
tiplicação do azeite da viúva, a ressurreição 

Introdução
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santo homem de Deus” 
(2 Reis 4:9).
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TERÇA – 14 DE ABRILSEGUNDA – 13 DE ABRIL
cada vez que ele passava por ali. Por terem 
boas condições fi nanceiras, eles acabaram 
construindo um quarto para que Eliseu tives-
se privacidade e pudesse ter agradáveis mo-
mentos de descanso.

“Muitas vezes, a vida de um fi el servo de 
Deus é tornada feliz e agradável mediante a 
gentil cortesia estendida a ele por aqueles a 
quem deve servir” (CBA, v. 2, 957).

O que você e sua família podem fazer para 
tornar mais agradável a vida de algum líder 
espiritual que vocês conhecem?

Complete o verso de Hebreus 6:10: 
“Deus não é ___________________; Ele 
não Se esquecerá do trabalho de vocês e 
do ___________________________ que 
demonstraram por Ele, pois ajudaram 
os _______________________________ 
e continuam a ajudá-los.”

O Texto-Chave desta semana é bem ao 
ponto. Leia-o novamente em 2 Reis 4:9. Não 
temos muitos detalhes a respeito da mulher 
que fez essa declaração. O que a Bíblia nos 
conta é que ela e seu marido moravam na 
cidade de Suném. Por isso, ela é chamada 
de sunamita. De acordo com o Comentário
Bíblico Adventista (v. 2, p. 956, 957), Suném 
“fi cava no vale de Jezreel, cerca de oito qui-
lômetros a norte-noroeste do monte Gilboa, 
e talvez a 25 quilômetros ou mais do Car-
melo, onde Eliseu, naquele tempo, parece 
ter feito sua casa. Em suas viagens para lá 
e para cá, por todo o reino, Eliseu frequen-
temente passava por essa aldeia”.

O casal de Suném fi cou comovido e reco-
nheceu em Eliseu um homem de Deus. Por 
isso, eles gentilmente ofereciam hospedagem 

18

Você Sabia?
• No caso da multiplicação do azeite da 

 viúva, parece que a dívida do pai foi transfe-
rida aos fi lhos. Como não tinham condições 
de pagar por ela, eles seriam levados como 
escravos. Quando Eliseu se propôs a ajudar 
aquela mãe, ele perguntou o que ela possuía. 
Havendo só uma botija de azeite, foi isso que 
Deus usou para realizar o milagre. O resul-
tado aconteceu de acordo com o número de 
vasilhas que a mulher e seus fi lhos trouxe-
ram para serem preenchidas.

• Para retribuir a bondade manifestada a 
Eliseu, o profeta disse à mulher sunamita 
que dali a um ano ela estaria segurando um 
bebê em seus braços. A reação dela foi pare-
cida com a de Abraão, Sara e Zacarias (pai de 
João Batista). A notícia parecia tão boa para 



TERÇA – 14 DE ABRILcada vez que ele passava por ali. Por terem 
boas condições fi nanceiras, eles acabaram 
construindo um quarto para que Eliseu tives-
se privacidade e pudesse ter agradáveis mo-
mentos de descanso.

“Muitas vezes, a vida de um fi el servo de 
Deus é tornada feliz e agradável mediante a 
gentil cortesia estendida a ele por aqueles a 
quem deve servir” (CBA, v. 2, 957).

O que você e sua família podem fazer para 
tornar mais agradável a vida de algum líder 
espiritual que vocês conhecem?

Complete o verso de Hebreus 6:10: 
“Deus não é ___________________; Ele 
não Se esquecerá do trabalho de vocês e 
do ___________________________ que 
demonstraram por Ele, pois ajudaram 
os _______________________________ 
e continuam a ajudá-los.”

ser verdade que, em um primeiro momento, 
eles duvidaram.

• Eliseu estava ensinando os alunos da es-
cola de profetas de Gilgal quando aconteceu 
o incidente do alimento envenenado. Possi-
velmente, o rapaz que foi ao campo buscar 
legumes para um ensopado tenha se con-
fundido ao colher os ingredientes. Por si só, 
a farinha de trigo não é um antídoto contra o 
veneno de certas plantas, mas nas mãos do 
profeta ela trouxe restauração e cura.

• Como 20 pães de cevada poderiam ali-
mentar 100 pessoas famintas? Da mesma 
forma que 5 pães e 2 peixinhos puderam ali-
mentar a multidão que ouvia Jesus. O que 
torna homens tão poderosos a ponto de fazer 
milagres como esses? A ligação com Deus e 
a confi ança de que não existe nada impossí-
vel para o Criador do Universo.
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Você Sabia?
• No caso da multiplicação do azeite da 

 viúva, parece que a dívida do pai foi transfe-
rida aos fi lhos. Como não tinham condições 
de pagar por ela, eles seriam levados como 
escravos. Quando Eliseu se propôs a ajudar 
aquela mãe, ele perguntou o que ela possuía. 
Havendo só uma botija de azeite, foi isso que 
Deus usou para realizar o milagre. O resul-
tado aconteceu de acordo com o número de 
vasilhas que a mulher e seus fi lhos trouxe-
ram para serem preenchidas.

• Para retribuir a bondade manifestada a 
Eliseu, o profeta disse à mulher sunamita 
que dali a um ano ela estaria segurando um 
bebê em seus braços. A reação dela foi pare-
cida com a de Abraão, Sara e Zacarias (pai de 
João Batista). A notícia parecia tão boa para 

(Sl 62:11)
Deus.“

QUE O PODER PERTENCE A  }
“UMA VEZ DEUS FALOU, 
DUAS VEZES EU OUVI, }
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SEXTA – 17 DE ABRILQUARTA – 15 DE ABRIL
A lição desta semana falou sobre quatro 

milagres realizados por intermédio de Eli-
seu. Normalmente as pessoas são atraídas 
por milagres, pelo sobrenatural.

A palavra “milagre” é derivada da palavra 
latina miraculum, que signifi ca “algo mara-
vilhoso”. Numa defi nição simples, um mila-
gre é um fato ou ação que contradiz as leis do 
conhecimento científi co e que pode ser ex-
plicada somente como um ato de Deus. Os 
milagres registrados na Bíblia podem ser 
classifi cados do seguinte modo: poder so-
bre a natureza, poder sobre a doença, poder 
sobre a morte e poder sobre os demônios. 

Herbert Lockyer, grande conhecedor bíbli-
co, diz que o “estudo dos milagres da Bíblia 
provarão que o Senhor é vitorioso sobre to-
das as desordens humanas, sejam físicas, 
mentais ou nervosas; sobre todas as for-
ças cósmicas, na terra ou mar, orgânica 
ou inorgânica; sobre o mundo espiritu-
al representado pelo diabo, demônios 
e morte” (citado em Todos os Milagres 
da Bíblia, p. 18, 19).

Ellen White destaca que esta lição serve 
para os fi lhos de Deus em qualquer épo-
ca. Leia o capítulo 19 do livro Os Ungidos. 
Você vai descobrir por que Eliseu fi cou co-
nhecido como o “profeta da paz”. 

Por causa da bondade de Eliseu e sua 
disposição em sempre cumprir a vontade 
de Deus, ele foi usado como um instru-
mento poderoso para infl uenciar a vida de 
muitas pessoas em Israel.

Vivemos um tempo em que as pessoas 
estão em busca de milagres. É uma pena 
que elas não percebam que o maior mila-
gre está acontecendo cada dia, enquanto 
Deus busca com amor e carinho alcançar 
cada um dos Seus fi lhos, usando os meios 
mais improváveis para chegar ao coração 
deles e, assim, convencê-los da verdade.

Pense no que você pode fazer hoje para 
ser um poderoso instrumento de Deus 
para levar a mensagem de salvação aos 
que estão ao seu redor. E peça que o Se-
nhor abra seus olhos para enxergar como 
Ele tem cuidado da família humana. 

Leia em sua Bíblia os Versos de Impacto
desta semana. Qual deles falou mais ao seu 
coração? Por quê?

A respeito de milagres, o que você acha 
das seguintes declarações? Marque C, se 
concordar, ou D, se discordar: 
___ Deus faz muitos milagres hoje, assim 
como Ele fez nos tempos bíblicos.
___ Muitas vezes experimentamos milagres 
e não os percebemos.
___ Mais fé = mais milagres.
___ Mais milagres = mais fé.
___ O maior milagre é a nossa salvação.

Uma das condições para que um mila-
gre aconteça é que a pessoa tenha fé. Deus 
pode usar qualquer coisa e, via de regra, 
Ele usa o que temos. Considere o seguinte 

texto: “Sempre que haja um trabalho a fa-
zer, os fi lhos de Deus não devem olhar para 
si mesmos e para as próprias insufi ciências, 
mas para Deus e Seu suprimento ilimita-
do. O que eles têm nas mãos pode parecer 
completamente inadequado [...], mas, com 
a bênção de Deus, pode se revelar mais que 
sufi ciente” (CBA, v. 2, p. 962). É assim que o 
milagre acontece!

“Quando o Senhor ordena 
que um trabalho seja feito, 

que ninguém pare para ques-
tionar se a ordem é possível 

de ser realizada ou quais serão 
os resultados de seus esforços 

em obedecer. [...] Não percamos 
tempo nos preocupando em quão 

pouco parecem ser os recursos 
que temos. A energia e confi an-

ça em Deus desenvolverão os nos-
sos recursos. Ele multiplicará, por 

meio de Sua bênção, os recursos que 
entregarmos a Ele com gratidão e 
oração, assim como multiplicou o 
alimento que Eliseu ofereceu aos 
fi lhos dos profetas e que o próprio 
Senhor Jesus ofereceu à multidão 
cansada” (Os Ungidos, p. 109).

FLASH
QUINTA – 16 DE ABRIL

impactoimpacto
Versos de

Habacuque 3:2
Romanos 3:22
Mateus 7:7

O pastor Ranieri Sales disse certa vez em um de seus sermões que Deus 
não chama heróis. Ele os faz! Eliseu se tornou conhecido por seu coração 
manso e bondoso, e ainda assim teve o caráter de um herói. Essa é uma 
prova de que os verdadeiros heróis carregam dentro de si muito mais do que 
força física ou apenas um idealismo para derrotar o mal. Ah, Eliseu também 
não tinha uma identidade secreta. Ao contrário, todos com quem ele con-
vivia sabiam exatamente quem ele era e confi avam nele. Acesse o código.
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SEXTA – 17 DE ABRIL

Leitura da Semana 
•  Os Ungidos,

capítulo 19

A lição desta semana falou sobre quatro 
milagres realizados por intermédio de Eli-
seu. Normalmente as pessoas são atraídas 
por milagres, pelo sobrenatural.

A palavra “milagre” é derivada da palavra 
latina miraculum, que signifi ca “algo mara-
vilhoso”. Numa defi nição simples, um mila-
gre é um fato ou ação que contradiz as leis do 
conhecimento científi co e que pode ser ex-
plicada somente como um ato de Deus. Os 
milagres registrados na Bíblia podem ser 
classifi cados do seguinte modo: poder so-
bre a natureza, poder sobre a doença, poder 
sobre a morte e poder sobre os demônios. 

Herbert Lockyer, grande conhecedor bíbli-
co, diz que o “estudo dos milagres da Bíblia 
provarão que o Senhor é vitorioso sobre to-
das as desordens humanas, sejam físicas, 
mentais ou nervosas; sobre todas as for-
ças cósmicas, na terra ou mar, orgânica 
ou inorgânica; sobre o mundo espiritu-
al representado pelo diabo, demônios 
e morte” (citado em Todos os Milagres 
da Bíblia, p. 18, 19).

Eliseu foi habilitado a realizar esses mila-
gres e muitos outros porque ia direto à Fon-
te de poder. Tudo o que ele fez foi para hon-
rar e glorifi car o nome de Deus. Ele era um 
homem de fé.

Hoje Deus quer fazer o mesmo por você. 
Ellen White diz que o Pai celeste está mais 
disposto a dar Seu Espírito Santo àqueles 
que Lhe pedirem, do que os pais terrenos 
estão dispostos a dar boas dádivas a seus 
fi lhos. Vá a Ele hoje e você voltará satisfeito 
com os resultados em sua vida.

Lembre-se: “Ele realiza maravilhas insondá-
veis, milagres que não se pode contar” (Jó 5:9).

Ellen White destaca que esta lição serve 
para os fi lhos de Deus em qualquer épo-
ca. Leia o capítulo 19 do livro Os Ungidos. 
Você vai descobrir por que Eliseu fi cou co-
nhecido como o “profeta da paz”. 

Por causa da bondade de Eliseu e sua 
disposição em sempre cumprir a vontade 
de Deus, ele foi usado como um instru-
mento poderoso para infl uenciar a vida de 
muitas pessoas em Israel.

Vivemos um tempo em que as pessoas 
estão em busca de milagres. É uma pena 
que elas não percebam que o maior mila-
gre está acontecendo cada dia, enquanto 
Deus busca com amor e carinho alcançar 
cada um dos Seus fi lhos, usando os meios 
mais improváveis para chegar ao coração 
deles e, assim, convencê-los da verdade.

Pense no que você pode fazer hoje para 
ser um poderoso instrumento de Deus 
para levar a mensagem de salvação aos 
que estão ao seu redor. E peça que o Se-
nhor abra seus olhos para enxergar como 
Ele tem cuidado da família humana. 

texto: “Sempre que haja um trabalho a fa-
zer, os fi lhos de Deus não devem olhar para 
si mesmos e para as próprias insufi ciências, 
mas para Deus e Seu suprimento ilimita-
do. O que eles têm nas mãos pode parecer 
completamente inadequado [...], mas, com 
a bênção de Deus, pode se revelar mais que 
sufi ciente” (CBA, v. 2, p. 962). É assim que o 
milagre acontece!

“Qualquer coisa que Deus já tenha feito, Ele pode 
fazer agora. Qualquer coisa que Deus já tenha feito 
em algum lugar, Ele pode fazer aqui. Qualquer coisa 
que Deus tenha feito por alguém, Ele pode fazer por 

você.” – A. W. Tozer

 “O mundo não é carente de maravilhas, 
mas de sensibilidade para serem 

notadas .” –  G. K. Chesterton

veis, milagres que não se pode contar” (Jó 5:9).

COM

 OLHOS
OUTROS

O pastor Ranieri Sales disse certa vez em um de seus sermões que Deus 
não chama heróis. Ele os faz! Eliseu se tornou conhecido por seu coração 
manso e bondoso, e ainda assim teve o caráter de um herói. Essa é uma 
prova de que os verdadeiros heróis carregam dentro de si muito mais do que 
força física ou apenas um idealismo para derrotar o mal. Ah, Eliseu também 
não tinha uma identidade secreta. Ao contrário, todos com quem ele con-
vivia sabiam exatamente quem ele era e confi avam nele. Acesse o código.
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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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Adriática 

94 
15 

3.664 
9.050.000

Báltica 
89 

8 
5.986 

6.033.000
Britânica 

 294 
112 

38.213 
71.546.000

Dinam
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39 
1  

2.447 
5.892.000
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62 

9  
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H
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29 
5.223 

9.758.000
Holandesa 

58 
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N
orueguesa 

62 
2 

4.535 
5.314.000

Polonesa 
115 

26 
5.790 

38.434.000
Sudeste Europeia 

210 
6 

7.378 
15.016.000

Sueca 
32 

4 
2.916 

10.183.000
Região do Chipre 

2 
1 

103 
876.000

M
issão Grega 

11 
3 

463 
10.600.000

Associação Islandesa 
6 

1 
469 

354.000
TO

TAL 
1.187 

233 
87.867 

205.809.000

D
IV

ISÃ
O

 TRA
N

SEU
RO

PEIA

P
R

O
JE

TO
S

1
   Abrir um

 centro de influência em
 Sortland, N

oruega.
2

   Estabelecer um
a igreja em

 N
ova Belgrado, Sérvia.

3
   Construir um

a igreja e um
 centro de influência 

em
 N

icósia, Chipre.

M
acedônia

Albânia
Grécia

Chipre

M
ontenegro

Kosovo
Sérvia

H
ungria

Bósnia e 
H

erzegovina

Croácia
Eslôvenia

Reino
U

nido
Irlanda

Islândia

Groenlândia

Polônia

Lituânia

Letônia

Estônia

D
inam

arca

Suécia

Finlândia

N
oruega

H
olanda

Rom
ênia

U
crânia

M
oldávia

Eslováquia
Rep. Tcheca

Alem
anha

Luxem
burgo

Bélgica

Suíça
Áustria

Tunísia

França

Bielorrússia

Itália

Rússia

Turquia

H
elsinque

Dublin

Londres

Reykjavik
N
uuk

Copenhague

Estocolm
o

O
slo

Varsóvia

Atenas

Escópia

Belgrado

Zagrebe Budapeste

SarajevoTirana

40467 – Lição Adolecentes 2tri 2020
Designer

Editor(a)
Coor. Ped.

R. F.
C. Q.

1 N
ovem

ber 2019 8:40 am
ANA

P1




