
Ex
em

pl
ar

 A
vu

ls
o 

R
$ 

10
,6

0 
– 

A
ss

in
at

ur
a 

R
$ 

34
,3

0

Lição da Escola Sabatina

Abr • Mai • Jun 2020

Lição da Escola Sabatina

Abr • Mai • Jun 2020

AmorAmor
correspondidonão

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

3

2

1

U
N

IÕ
ES 

IGREJAS 
GRU

PO
S 

M
EM

BRO
S 

PO
PU

LAÇÃO
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
arquesa 

39 
1  

2.447 
5.892.000

Finlandesa 
62 

9  
4.678  

5.518.000
H

úngara 
113 

29 
5.223 

9.758.000
Holandesa 

58 
16 

6.002 
17.235.000

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



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
Esta história aconteceu possivelmente na 

época em que Jorão, fi lho de Acabe, reinava 
em Israel. Apesar de a Síria ter estado mui-
tas vezes em guerra contra Israel, as duas 
nações estavam em paz nessa ocasião. Leia 
em sua Bíblia o texto que se encontra em 
2 Reis 5:1-3, 9-16, 21, 22, 25-27. Você vai sa-
ber como Deus ensinou importantes lições 
de humildade a um grande homem, usando 
as pessoas mais improváveis.

Enquanto lê o texto bíblico, preste atenção 
em detalhes que são novos para você e circu-
le as diferentes pessoas da história.

Introdução
Vivemos em um mundo que tem a tendên-

cia de tratar com naturalidade o problema
do orgulho. As livrarias estão abarrotadas 
de livros que pretendem ensinar o leitor a 
adquirir riquezas, beleza, felicidade e su-
cesso, mas não há nenhum best-seller in-
titulado Sete Passos Para uma Vida Menos 
Luxuosa ou Como Adquirir um Emprego Sim-
ples. Don King, agente de luta de boxe, resu-
miu muito bem a atitude do mundo moderno 
com relação à humildade na ocasião em que 
afi rmou: “Às vezes, surpreendo a mim mes-
mo... e digo isso humildemente”. Encaremos 
– em nossa cultura, humildade tem mais de 
um signifi cado.
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DOMINGO – 19 DE ABRIL

SÁBADO – 18 DE ABRIL

"'Meu pai, se o profeta lhe 
tivesse pedido alguma 
coisa difícil, o senhor não 
faria? Quanto mais quando 
ele apenas lhe diz que se 
lave, e será purifi cado!’ 
Assim ele desceu ao 
Jordão, mergulhou sete 
vezes conforme a ordem 
do homem de Deus e foi 
purifi cado; sua pele 
tornou-se como a de 
uma criança” 
(2 Reis 5:13, 14).

Os Sete
Mergulhos

Lição  18 a 25 de abril de 20204

"'Meu pai, se o profeta lhe 
tivesse pedido alguma 

Sete
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Estudando e Aplicando a História
Esta história aconteceu possivelmente na 

época em que Jorão, fi lho de Acabe, reinava 
em Israel. Apesar de a Síria ter estado mui-
tas vezes em guerra contra Israel, as duas 
nações estavam em paz nessa ocasião. Leia 
em sua Bíblia o texto que se encontra em 
2 Reis 5:1-3, 9-16, 21, 22, 25-27. Você vai sa-
ber como Deus ensinou importantes lições 
de humildade a um grande homem, usando 
as pessoas mais improváveis.

Enquanto lê o texto bíblico, preste atenção 
em detalhes que são novos para você e circu-
le as diferentes pessoas da história.

Que características internas você percebe:
• Na serva da esposa de Naamã
• Em Naamã
• Em Eliseu
• Nos servos de Naamã
• Em Geazi
Se esta história fosse transformada num 

fi lme, que título você daria?
____________________________________
____________________________________

Que semelhanças você vê entre os per-
sonagens bíblicos da história e as fi guras 
públicas atuais? Que outras personalidades 
modernas podem hoje ser comparadas aos 
personagens bíblicos? 

A naturalidade com que lidamos com o or-
gulho, no entanto, não é bíblica. A Palavra de 
Deus afi rma que o Senhor não Se agrada dos 
orgulhosos e arrogantes. Na verdade, as pala-
vras contra os orgulhosos são bastante fortes.

Na lição desta semana, você terá oportu-
nidade de relembrar a história de Naamã e 
discutir temas interessantes como a obediên-
cia, a imagem pessoal e o testemunho. Mas o 
ponto realmente focal será o orgulho e suas 
consequências.

William Barclay, um comentarista da Bí-
blia, afi rma: “O orgulho é o solo em que todos 
os outros pecados crescem, sendo também a 
fonte que origina todos os demais pecados.” 
Essa é uma sábia conclusão!

Introdução
Vivemos em um mundo que tem a tendên-

cia de tratar com naturalidade o problema
do orgulho. As livrarias estão abarrotadas 
de livros que pretendem ensinar o leitor a 
adquirir riquezas, beleza, felicidade e su-
cesso, mas não há nenhum best-seller in-
titulado Sete Passos Para uma Vida Menos 
Luxuosa ou Como Adquirir um Emprego Sim-
ples. Don King, agente de luta de boxe, resu-
miu muito bem a atitude do mundo moderno 
com relação à humildade na ocasião em que 
afi rmou: “Às vezes, surpreendo a mim mes-
mo... e digo isso humildemente”. Encaremos 
– em nossa cultura, humildade tem mais de 
um signifi cado.

Introdução
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DOMINGO – 19 DE ABRIL

SÁBADO – 18 DE ABRIL

"'Meu pai, se o profeta lhe 
tivesse pedido alguma 
coisa difícil, o senhor não 
faria? Quanto mais quando 
ele apenas lhe diz que se 
lave, e será purifi cado!’ 
Assim ele desceu ao 
Jordão, mergulhou sete 
vezes conforme a ordem 
do homem de Deus e foi 
purifi cado; sua pele 
tornou-se como a de 
uma criança” 
(2 Reis 5:13, 14).

"'Meu pai, se o profeta lhe 
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TERÇA – 21 DE ABRILSEGUNDA – 20 DE ABRIL
Leia o Texto-Chave que se encontra em 2 

Reis 5:13, 14. Naamã era uma pessoa muito 
importante. Como comandante dos exércitos 
da Síria, ele era um herói de guerra. Estava 
acostumado com os desafi os de sua função. 
Mas a lepra poderia colocar tudo a perder. Ao 
se defrontar com uma solução simples de-
mais, ele foi tentado a não se submeter ao 
que parecia uma experiência humilhante. 
 Lavar-se nas águas do Jordão, quando havia 
rios tão melhores e mais limpos em seu país?

“No entanto, ele estava sendo provado por 
Deus para seu próprio bem. Só mediante 
completa obediência às instruções do Senhor 
poderia ele esperar encontrar graça diante 
de Deus. Seu coração orgulhoso devia ceder, 
e ele devia obter a vitória sobre sua vonta-
de teimosa e egoísta. Ele devia reconhecer 
o Deus de Israel como mais poderoso que os 

ídolos dos bosques da Síria, e as instruções 
de Eliseu, como superiores a seus próprios 
pensamentos e desejos” (CBA, v. 2, p. 967).

Os ofi ciais de Naamã deviam gostar mui-
to dele, pois queriam a sua cura. E eles fo-
ram sábios conselheiros naquele momento. 
“Ao dar ouvidos às palavras de seus servos, 
Naamã encontraria o caminho da vida e da 
restauração” (Ibid.).

Deixar o orgulho de lado e se submeter às 
orientações do profeta de Deus fez toda a di-
ferença na vida de Naamã! Na verdade, a do-
ença da qual o comandante dos exércitos da 
Síria se livrou, antes da lepra, foi o orgulho.

Complete o verso de Tiago 4:6, para sa-
ber qual a atitude de Deus em relação aos 
orgulhosos: “Por isso diz a Escritura: ‘Deus 
____________________ aos orgulhosos, 
mas concede _________________________ 
aos humildes”.

24

Você Sabia?
• A menina que trabalhava na casa de 

Naamã era israelita e deve ter sido rapta-
da numa das possíveis invasões da Síria a 
Israel. Seu coração era bondoso e ela de-
monstrou muito mais fé em Deus do que 
o rei de Israel, ao falar de Eliseu à espo-
sa do capitão.

• A lepra era uma das doenças mais temi-
das do mundo antigo. Receber o diagnósti-
co de lepra era praticamente uma sentença 
de morte.

• Naamã não queria receber a cura gra-
tuitamente. Ele queria pagar por ela. A Bí-
blia diz que ele levou como pagamento ao 
profeta trezentos e cinquenta quilos de 
prata, setenta e dois quilos de ouro e dez 



TERÇA – 21 DE ABRILídolos dos bosques da Síria, e as instruções 
de Eliseu, como superiores a seus próprios 
pensamentos e desejos” (CBA, v. 2, p. 967).

Os ofi ciais de Naamã deviam gostar mui-
to dele, pois queriam a sua cura. E eles fo-
ram sábios conselheiros naquele momento. 
“Ao dar ouvidos às palavras de seus servos, 
Naamã encontraria o caminho da vida e da 
restauração” (Ibid.).

Deixar o orgulho de lado e se submeter às 
orientações do profeta de Deus fez toda a di-
ferença na vida de Naamã! Na verdade, a do-
ença da qual o comandante dos exércitos da 
Síria se livrou, antes da lepra, foi o orgulho.

Complete o verso de Tiago 4:6, para sa-
ber qual a atitude de Deus em relação aos 
orgulhosos: “Por isso diz a Escritura: ‘Deus 
____________________ aos orgulhosos, 
mas concede _________________________ 
aos humildes”.

25

mudas de roupas fi nas. Realmente, ele que-
ria muito ser curado!

• “Quando Naamã passou a conhecer 
a Deus, ele Lhe deu seu coração e deci-
diu abandonar o culto aos deuses da Síria” 
(CBA, v. 2, p. 968). A fé e o amor produzem 
mais fé e amor.

• Veja o que é dito a respeito do servo de 
Eliseu: “Cego pela cobiça, Geazi foi em bus-
ca de pagamento por serviços que não ha-
via prestado”. Ele então “procurou disfarçar 
sua cobiça com uma mentira. [...] Um peca-
do raramente acontece sozinho, pois o mal 
leva sempre a mais mal” (Ibid., p. 969). Gea-
zi mentiu dizendo a Naamã que precisavam 
ajudar dois jovens carentes que haviam aca-
bado de chegar.

Você Sabia?
• A menina que trabalhava na casa de 

Naamã era israelita e deve ter sido rapta-
da numa das possíveis invasões da Síria a 
Israel. Seu coração era bondoso e ela de-
monstrou muito mais fé em Deus do que 
o rei de Israel, ao falar de Eliseu à espo-
sa do capitão.

• A lepra era uma das doenças mais temi-
das do mundo antigo. Receber o diagnósti-
co de lepra era praticamente uma sentença 
de morte.

• Naamã não queria receber a cura gra-
tuitamente. Ele queria pagar por ela. A Bí-
blia diz que ele levou como pagamento ao 
profeta trezentos e cinquenta quilos de 
prata, setenta e dois quilos de ouro e dez 

“O orgulho 
leva a p� soa 
à d� truição, 
e a vaidade 
f�  cair na 

d� graça.”
Pv 16:18
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“Os rios de que Naamã fa-
lou eram muito bonitos por 

causa dos bosques que os ro-
deavam e muitas pessoas iam 

para as margens tão agradáveis 
desses rios para adorar ídolos. 

Não seria nada humilhante para Na-
amã entrar em um desses rios para 
se lavar. Mas ele poderia encontrar 
cura apenas se seguisse as orien-
tações específi cas do profeta” (Os 
Ungidos, p. 111).

FLASH

impactoimpacto
Versos de

26

Salmo 138:6
Provérbios 16:5
Gálatas 6:3-5

SEXTA – 24 DE ABRIL

QUINTA – 23 DE ABRIL

QUARTA – 22 DE ABRIL
Na lição desta semana, você conheceu 

um pouco mais sobre a história de Naamã, 
o comandante do exército sírio, e como ele 
foi curado primeiramente do seu orgulho, e 
então da lepra. O importante homem voltou 
para seu país com uma nova percepção so-
bre quem era Deus.

É impressionante a mudança que ocorre 
na vida das pessoas quando elas entendem 
e se permitem ser alcançadas pelo amor e 
pela bondade de Deus. A menina escrava deu 
seu bom testemunho. Naamã acreditou nela 
e procurou o profeta em Israel. Eliseu foi o 
instrumento para que o poder divino se mani-
festasse e apresentasse Deus àquele que foi 
à sua procura. O único que não terminou bem 
nesta história foi Geazi, que acabou revelan-
do seu caráter ao cobiçar os tesouros que ha-
viam sido recusados por Eliseu, justamente 
para que Naamã não pensasse que o mila-
gre havia acontecido pela palavra do pro-
feta, e sim pelo poder inegável de Deus. 
O castigo foi imediato: o servo de Eliseu 
contraiu lepra e, diferente de Naamã, 
não foi curado!.

O orgulho é um pecado mortal, que 
dá origem a muitos outros pecados. 

iam para adorar seus ídolos. O Jordão era um 
rio pequeno e sem beleza, mas era o meio in-
dicado por Deus para que ele obtivesse cura. 
Se Naamã quisesse ser realmente curado, 
teria que obedecer à ordem de Eliseu e acre-
ditar no poder do Deus de Israel. A Bíblia nos 
diz que o capitão sírio abriu mão de seu orgu-
lho e mergulhou sete vezes no Jordão. E sua 
fé foi recompensada.

Naamã tinha ouvido falar de Deus por meio 
da menina israelita, mas agora ele próprio 
reconheceu que não havia outro Deus, em 
nenhum outro lugar, senão em Israel.

Leia a história completa, com detalhes, 
no livro Os Ungidos, capítulo 20. Tome tem-
po também para ler o capítulo 21. Você vai 
saber como foram os últimos anos de vida 
do profeta Eliseu.

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de 
Impacto desta semana. O orgulho é um pro-
blema sério! Você se lembra de qual foi o pri-
meiro pecado? 

Referindo-se a Lúcifer, a Bíblia diz: “Seu 
coração tornou-se orgulhoso só por causa 
da sua beleza, e você corrompeu a sua sabe-
doria por causa do seu esplendor” (Ez 28:17).

Temos esta preciosa informação: “O peca-
do teve sua origem com aquele que, abaixo de 
Cristo, era o mais honrado por Deus e o mais 
elevado entre os habitantes do Céu. Lúcifer, 
‘fi lho da alvorada’ (Is 14:12), era santo e incon-
taminado. ‘Assim diz o Soberano, o Senhor: 
Você era o modelo da perfeição, cheio de sa-
bedoria e de perfeita beleza. […] Você foi un-
gido como um querubim guardião, pois para 
isso Eu o designei. Você estava no monte san-
to de Deus e caminhava entre as pedras fulgu-
rantes. Você era inculpável em seus caminhos 

desde o dia em que foi criado até que se achou 
maldade em você’ (Ez 28:12, 14, 15). [...] Em-
bora fosse mais honrado do que a hoste ce-
lestial, ele ousou cobiçar a adoração devida 
unicamente ao Criador. O príncipe dos anjos 
desejou o poder que pertencia, por direito, a 
Cristo somente” (Os Escolhidos, p. 12).

Que triste! O orgulho de Lúcifer o condu-
ziu a outros pecados, e assim seu caráter foi 
defi nitivamente manchado. O mal tem entra-
do em nosso mundo por essa porta, trazendo 
dor e sofrimento aos seres humanos. Dá para 
entender por que a Bíblia diz que “o Senhor 
detesta os orgulhosos de coração” (Pv 16:5)?

Os rios Abana e Farfar fi cavam em Damas-
co. Eram bonitos, agradáveis e tornavam o 
solo fértil, mas era ali também que as pessoas 

Junto com a cura de Naamã, esta história apresenta o resultado da co-
biça e da mentira de Geazi, servo de Eliseu. Mesmo que pareça algo tão 
comum em nossos dias e se disfarce de formas diferentes, a mentira con-
tinua ligada a Satanás. Você sabe por quê? Acesse o código.

ALÉM DO ESTUDO
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Leitura da Semana 
•   Os Ungidos,

capítulos 20, 21

SEXTA – 24 DE ABRIL
Na lição desta semana, você conheceu 

um pouco mais sobre a história de Naamã, 
o comandante do exército sírio, e como ele 
foi curado primeiramente do seu orgulho, e 
então da lepra. O importante homem voltou 
para seu país com uma nova percepção so-
bre quem era Deus.

É impressionante a mudança que ocorre 
na vida das pessoas quando elas entendem 
e se permitem ser alcançadas pelo amor e 
pela bondade de Deus. A menina escrava deu 
seu bom testemunho. Naamã acreditou nela 
e procurou o profeta em Israel. Eliseu foi o 
instrumento para que o poder divino se mani-
festasse e apresentasse Deus àquele que foi 
à sua procura. O único que não terminou bem 
nesta história foi Geazi, que acabou revelan-
do seu caráter ao cobiçar os tesouros que ha-
viam sido recusados por Eliseu, justamente 
para que Naamã não pensasse que o mila-
gre havia acontecido pela palavra do pro-
feta, e sim pelo poder inegável de Deus. 
O castigo foi imediato: o servo de Eliseu 
contraiu lepra e, diferente de Naamã, 
não foi curado!.

O orgulho é um pecado mortal, que 
dá origem a muitos outros pecados. 

Deus abomina os orgulhosos, mas Se agra-
da dos humildes e age por meio deles.

Em sua humildade, Eliseu realizou uma 
importante obra em favor de Israel. Ellen 
White nos diz que “ele provou ser fi el até o 
fi m. Jamais perdeu a confi ança no poder oni-
potente de Deus. Avançou sempre pela fé, e 
Deus honrou sua confi ança. Eliseu não foi 
chamado para seguir seu mestre em um car-
ro de fogo”. Mas foi confortado e sentiu a pre-
sença dos anjos quando chegou o momento 
de enfrentar a morte (Os Ungidos, p. 118,119). 
Que belo exemplo! 

Que o seu coração também seja humilde 
diante do Senhor e que Ele o use para alcan-
çar muitos outros. 

iam para adorar seus ídolos. O Jordão era um 
rio pequeno e sem beleza, mas era o meio in-
dicado por Deus para que ele obtivesse cura. 
Se Naamã quisesse ser realmente curado, 
teria que obedecer à ordem de Eliseu e acre-
ditar no poder do Deus de Israel. A Bíblia nos 
diz que o capitão sírio abriu mão de seu orgu-
lho e mergulhou sete vezes no Jordão. E sua 
fé foi recompensada.

Naamã tinha ouvido falar de Deus por meio 
da menina israelita, mas agora ele próprio 
reconheceu que não havia outro Deus, em 
nenhum outro lugar, senão em Israel.

Leia a história completa, com detalhes, 
no livro Os Ungidos, capítulo 20. Tome tem-
po também para ler o capítulo 21. Você vai 
saber como foram os últimos anos de vida 
do profeta Eliseu.

desde o dia em que foi criado até que se achou 
maldade em você’ (Ez 28:12, 14, 15). [...] Em-
bora fosse mais honrado do que a hoste ce-
lestial, ele ousou cobiçar a adoração devida 
unicamente ao Criador. O príncipe dos anjos 
desejou o poder que pertencia, por direito, a 
Cristo somente” (Os Escolhidos, p. 12).

Que triste! O orgulho de Lúcifer o condu-
ziu a outros pecados, e assim seu caráter foi 
defi nitivamente manchado. O mal tem entra-
do em nosso mundo por essa porta, trazendo 
dor e sofrimento aos seres humanos. Dá para 
entender por que a Bíblia diz que “o Senhor 
detesta os orgulhosos de coração” (Pv 16:5)?

“Um homem pode fi ngir sentir amor, ele 
pode fi ngir ter fé, ele pode fi ngir possuir 
esperança e todas as outras graças, mas 

é muito difícil fi ngir ter humildade.” – 
Dwight L. Moody

COM

 OLHOS
OUTROS

Junto com a cura de Naamã, esta história apresenta o resultado da co-
biça e da mentira de Geazi, servo de Eliseu. Mesmo que pareça algo tão 
comum em nossos dias e se disfarce de formas diferentes, a mentira con-
tinua ligada a Satanás. Você sabe por quê? 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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