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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 que você conhece a respeito de Isaías? 

Você sabia que ele foi chamado para uma mis-
são especial quando ainda era bem jovem?
A história desse homem, que fi cou conhecido 
como o “profeta da esperança”, é muito atual 
e tem tudo que ver com você. Sim, essa pode 
ser também a sua experiência! Leia em sua 
Bíblia o capítulo 6 do livro que leva o nome 
dele. Observe o que Deus mostrou a Isaías em 
visão e qual a resposta, carregada de emo-
ção, que o profeta dá. Com base no que você 
leu, responda a estas perguntas:

 Quais são algumas das situações-chaves 
que aconteceram nesta história que mos-
tram como Deus nos oferece Sua graça?

Introdução
A lição desta semana é especialmente 

emocionante porque mostra como Isaías 
recebeu o chamado para se tornar um pro-
feta de Deus. A história é vívida em sua nar-
ração. Há muitas lições maravilhosas que 
podem ser extraídas apenas do capítulo 6. 
Se ele tivesse que ser resumido em uma pa-
lavra, esta seria “chamado”. O processo do 
chamado de Isaías é evidente no texto. A vi-
são do Céu, o convencimento de Isaías de seu 
pecado, o perdão concedido pelo serafi m ao 
tocar a boca de Isaías com a brasa viva e o 
chamado e a resposta de Deus e de Isaías são 
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DOMINGO – 10 DE MAIO

SÁBADO – 9 DE MAIO

“Então ouvi a voz do Senhor, 
conclamando: ‘Quem 
enviarei? Quem irá por nós?’ 
E eu respondi: ‘Eis-me aqui. 
Envia-me!’” (Isaías 6:8).
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Estudando e Aplicando a História
O que você conhece a respeito de Isaías? 

Você sabia que ele foi chamado para uma mis-
são especial quando ainda era bem jovem?
A história desse homem, que fi cou conhecido 
como o “profeta da esperança”, é muito atual 
e tem tudo que ver com você. Sim, essa pode 
ser também a sua experiência! Leia em sua 
Bíblia o capítulo 6 do livro que leva o nome 
dele. Observe o que Deus mostrou a Isaías em 
visão e qual a resposta, carregada de emo-
ção, que o profeta dá. Com base no que você 
leu, responda a estas perguntas:

 Quais são algumas das situações-chaves 
que aconteceram nesta história que mos-
tram como Deus nos oferece Sua graça?

O que Isaías percebeu que tornou possí-
vel a Deus usá-lo?

Sublinhe o verso que você considera o mais 
importante no capítulo inteiro.

 Você já havia lido este capítulo antes? 
Quais são alguns pontos interessantes que 
você aprendeu sobre o chamado de Isaías?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Em sua opinião, é importante entender 
quem você é e para o que você foi chamado?

uma visão maravilhosa de como Deus cha-
ma Seu povo para trabalhar na causa divina.

Ao estudar a lição desta semana, é im-
portante notar o seguinte processo: chama-
do, perdão, resposta. Esses três elementos 
compõem a base de qualquer chamado de 
Deus. Para sermos úteis a Deus, temos que 
entender quem somos nós. Moisés também 
é um grande exemplo do processo que Deus 
usa ao chamar Seus líderes para cumprir 
uma tarefa ou um propósito.

Hoje, Deus ainda está chamando pessoas 
para realizar um trabalho especial. Quem 
está disposto a aceitar?

Introdução
A lição desta semana é especialmente 

emocionante porque mostra como Isaías 
recebeu o chamado para se tornar um pro-
feta de Deus. A história é vívida em sua nar-
ração. Há muitas lições maravilhosas que 
podem ser extraídas apenas do capítulo 6. 
Se ele tivesse que ser resumido em uma pa-
lavra, esta seria “chamado”. O processo do 
chamado de Isaías é evidente no texto. A vi-
são do Céu, o convencimento de Isaías de seu 
pecado, o perdão concedido pelo serafi m ao 
tocar a boca de Isaías com a brasa viva e o 
chamado e a resposta de Deus e de Isaías são 

Introdução
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“Então ouvi a voz do Senhor, 
conclamando: ‘Quem 
enviarei? Quem irá por nós?’ 
E eu respondi: ‘Eis-me aqui. 
Envia-me!’” (Isaías 6:8).
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O Texto-Chave desta semana, que se en-
contra em Isaías 6:8, é uma das respostas 
mais tocantes de alguém ao chamado de 
Deus.

O que mais chama a atenção é que a res-
posta de Isaías foi imediata. Por que o pro-
feta teve essa reação? Bem, é importante
considerar qual era a situação do povo de 
Deus. Era uma época de perigo e crise. 
A Assíria avançava com toda a força e pa-
recia invencível. Como haviam se afasta-
do de Deus e perdido Sua proteção, o reino 
de Judá logo cairia nas mãos dos assírios. 
A situação era tensa...

Então, enquanto Isaías estava orando no 
pátio do templo, Deus lhe deu uma visão do 
Céu. Foi como se as portas do templo se 
abrissem e, no lugar santíssimo, ele viu o 
próprio Deus sentado sobre Seu trono alto e 
exaltado. Sua glória enchia o ambiente. Por 
que Deus resolveu Se manifestar dessa for-
ma? Para que Isaías entendesse que, a des-
peito do poder da Assíria e da fragilidade do 

seu povo, Deus era infi nitamente superior e 
estava no controle de tudo.

Tente imaginar a cena: Serafi ns estavam 
acima de Deus, em atitude de reverência e 
adoração. Com duas asas eles cobriam o 
rosto, com duas cobriam os pés, e duas asas 
eram para voar. A perfeita santidade de ca-
ráter de Deus levava os anjos a proclamar: 
“Santo, santo, santo”.

Isaías fi cou tão impressionado que pen-
sou que não poderia suportar. Deus era tão 
santo, e ele tão pecador! Ele viu a si mesmo 
e o povo em sua verdadeira condição. O que 
seria deles? Antes que o desespero tomas-
se conta do profeta, um dos serafi ns voou 
até ele, levando uma brasa retirada do al-
tar de incenso, e tocou os seus lábios, como 
um sinal de purifi cação e perdão.

Em seguida, Deus faz a conhecida pergun-
ta: “Quem enviarei?” Diante de tal manifes-
tação da glória, do poder e da misericórdia 
de Deus, será que haveria outra resposta 
que Isaías poderia dar? 

TERÇA – 12 DE MAIOSEGUNDA – 11 DE MAIO
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Você Sabia?
• A mensagem de Deus para Isaías era de 

encorajamento e esperança. O terebinto e o 
carvalho são duas árvores que brotam quan-
do são cortadas. Do terebinto se extrai a te-
rebintina, que é um diluente ideal para tintas 
usadas na pintura a óleo sobre tela. O carva-
lho tem mais de 600 espécies e é considera-
do uma árvore resistente.

• Estatísticas revelam que mais de 4 bi-
lhões de pessoas usam a internet no mun-
do inteiro. As redes sociais são utilizadas 
por cerca de 3,2 bilhões de pessoas (42% 
de todo o mundo). No fi m de 2018, as qua-
tro redes sociais mais populares do mundo 
acumularam pelo menos 1 bilhão de usuá-
rios ativos mensalmente. O Facebook ocu-
pa a primeira posição com 2,23 bilhões de 
usuários. O WhatsApp é um dos principais 
aplicativos de mensagem e comunicação 
não só do Brasil, como do mundo.

• Os adolescentes e jovens são os que mais 
usam essas redes sociais. Sem dúvida, esses 



seu povo, Deus era infi nitamente superior e 
estava no controle de tudo.

Tente imaginar a cena: Serafi ns estavam 
acima de Deus, em atitude de reverência e 
adoração. Com duas asas eles cobriam o 
rosto, com duas cobriam os pés, e duas asas 
eram para voar. A perfeita santidade de ca-
ráter de Deus levava os anjos a proclamar: 
“Santo, santo, santo”.

Isaías fi cou tão impressionado que pen-
sou que não poderia suportar. Deus era tão 
santo, e ele tão pecador! Ele viu a si mesmo 
e o povo em sua verdadeira condição. O que 
seria deles? Antes que o desespero tomas-
se conta do profeta, um dos serafi ns voou 
até ele, levando uma brasa retirada do al-
tar de incenso, e tocou os seus lábios, como 
um sinal de purifi cação e perdão.

Em seguida, Deus faz a conhecida pergun-
ta: “Quem enviarei?” Diante de tal manifes-
tação da glória, do poder e da misericórdia 
de Deus, será que haveria outra resposta 
que Isaías poderia dar? 

TERÇA – 12 DE MAIO são poderosos meios de comunicação, tan-
to por sua efi ciência como pela rapidez. Se 
estiver conectado à Fonte certa, essa é uma 
das maneiras que você pode usar para pro-
clamar a mensagem de salvação aos que es-
tão em sua lista de amigos, e todos com quem 
você tiver contato. 

• Isaías aceitou o chamado para realizar 
uma obra muito importante pelo povo de 
Deus quando ele era bastante jovem. Talvez 
essa não seria a escolha das pessoas da épo-
ca. Mas foi a escolha de Deus! 

• Ellen G. White sempre acreditou no po-
tencial dos jovens. Em muitos dos seus livros, 
ela mencionou que Deus escolheu os jovens 
para serem “Sua mão auxiliadora”. Ela não 
menciona a expressão “adolescentes” por-
que não era uma palavra conhecida na época.
Mas, com certeza, ela pensava neles tam-
bém. Afi nal, um exército se faz com muita 
gente, e foi esse o exemplo que ela usou para 
se referir à obra que a “juventude devidamen-
te preparada” poderia realizar. Cada um com 
as “armas” de sua época!
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Você Sabia?
• A mensagem de Deus para Isaías era de 

encorajamento e esperança. O terebinto e o 
carvalho são duas árvores que brotam quan-
do são cortadas. Do terebinto se extrai a te-
rebintina, que é um diluente ideal para tintas 
usadas na pintura a óleo sobre tela. O carva-
lho tem mais de 600 espécies e é considera-
do uma árvore resistente.

• Estatísticas revelam que mais de 4 bi-
lhões de pessoas usam a internet no mun-
do inteiro. As redes sociais são utilizadas 
por cerca de 3,2 bilhões de pessoas (42% 
de todo o mundo). No fi m de 2018, as qua-
tro redes sociais mais populares do mundo 
acumularam pelo menos 1 bilhão de usuá-
rios ativos mensalmente. O Facebook ocu-
pa a primeira posição com 2,23 bilhões de 
usuários. O WhatsApp é um dos principais 
aplicativos de mensagem e comunicação 
não só do Brasil, como do mundo.

• Os adolescentes e jovens são os que mais 
usam essas redes sociais. Sem dúvida, esses 

(1 Pd 2:9) 

Vocês, porém, são geração eleita... 

{luz}
[Escolhidos]

 para anunciar as 
grandezas daquele que 

os chamou das trevas 
para a Sua maravilhosa 
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“Essa garantia encheu Isa-
ías de coragem. Ele tinha visto 

o Rei, o Senhor dos Exércitos. 
Ouvido o cântico dos serafi ns: 

‘A Terra inteira está cheia da 
Sua glória’ (v. 3). Ele tinha a pro-

messa de que o poder convincen-
te do Espírito Santo acompanharia 

as mensagens de Deus, e se sen-
tiu fortalecido para realizar a obra 
que tinha recebido. Durante sua lon-
ga e árdua missão, Isaías sempre se 
lembrava da visão que tinha recebi-
do. Durante sessenta anos ou mais 
ele atuou como um profeta de espe-
rança, profetizando o triunfo futuro 
da igreja” (Os Ungidos, p. 136, 137).

FLASH

impactoimpacto
Versos de

44

Gálatas 1:14-16
2 Pedro 1:3
Isaías 61:6

Você conhecia os detalhes que a lição 
desta semana apresentou a respeito do 
chamado de Isaías? A experiência dele é 
comovente. Quando se dá conta de sua in-
dignidade e pecaminosidade diante da glória 
e majestade de Deus, o profeta não pode ter 
outra reação a não ser pensar que não po-
derá suportar. A reverência com que Deus 
é tratado pelos anjos também deve nos fa-
zer refl etir sobre nossa atitude quando nos 
referimos a Ele ou quando vamos adorá-Lo.

A misericórdia, a bondade e o perdão 
de Deus fi zeram Isaías entender que 
qualquer pessoa pode ser usada 
por Ele, desde que ela se dispo-
nha. E esse é o apelo feito a você 
também hoje.

Em um mundo tão dinâmi-
co, em que todos estão procu-
rando estar conectados com 
alguma coisa, precisamos 
parar e nos perguntar: “Es-
tamos disponíveis? Podemos 
ouvir a voz suave de Deus em 
meio ao barulho silencioso das 
redes sociais?”

Com o que você acha que o trono de Deus 
se parece? Leia o capítulo 25 do livro Os Un-
gidos. Ele nos dá uma ideia da visão que 
Isaías teve dentro do Lugar Santíssimo no 
Céu. O que você acha que faria se tivesse 
essa visão? Você cairia de joelhos e canta-
ria a mesma canção que os serafi ns cantam 
constantemente louvando a Deus? Essa vi-
são faria com você o que fez com  Isaías e 
mostraria quão indigno você é da graça que 
Deus lhe dá? Você teria medo ou desejaria 
que Deus Se aproximasse de você?

É difícil imaginar a reação que uma visão 
tão clara de Deus causaria em nós. Mas é 
maravilhoso pensar que podemos buscar a 
Deus, que é tão poderoso e majestoso! Um 
Deus que é poderoso o sufi ciente para nos 
limpar de nossos pecados e ainda nos usar 
em Seu serviço.

Leia em sua Bíblia os Versos de Impacto
desta semana. Observe que eles falam so-
bre chamado. Um chamado é diferente de 
trabalho ou profi ssão. Chamado é o que 
Deus está convidando você para fazer, e Ele 
lhe dará paixão para realizá-lo. 

Quando decidimos fazer o que Deus está 
nos chamando a realizar, é impressionan-
te quão entusiasmados e cheios de energia 
nos tornamos para completar a tarefa que 
Ele tem para nós. 

Na seção Com Outros Olhos, um autor 
chamado Virgil defi ne a diferença entre 
profi ssão e chamado.  Você concorda com o 
que ele disse? Pode um trabalho se tornar 
um chamado? Você tem ideia de que cha-
mado Deus tem para você? 

Uma coisa da qual podemos estar cer-
tos é que Deus tem um plano e de que esse 
plano envolve uma certa  responsabilidade. 
Você está disposto a ouvir o chamado de 
Deus para sua vida? O que você pode fa-
zer para que esteja conectado com a Fon-
te certa?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

SEXTA – 15 DE MAIOQUARTA – 13 DE MAIO

No início, Isaías fi cou com medo de aceitar o chamado para transmi-
tir as mensagens de reprovação da parte de Deus. O povo de Judá, sim, 
aqueles que eram considerados o povo de Deus, estavam envolvidos em 
atividades muito graves e que trariam o juízo inevitável como consequên-
cia de suas escolhas. Acesse o código.

ALÉM DO ESTUDO

QUINTA – 14 DE MAIO
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Leitura da Semana 
•   Os Ungidos,

capítulo 25

Você conhecia os detalhes que a lição 
desta semana apresentou a respeito do 
chamado de Isaías? A experiência dele é 
comovente. Quando se dá conta de sua in-
dignidade e pecaminosidade diante da glória 
e majestade de Deus, o profeta não pode ter 
outra reação a não ser pensar que não po-
derá suportar. A reverência com que Deus 
é tratado pelos anjos também deve nos fa-
zer refl etir sobre nossa atitude quando nos 
referimos a Ele ou quando vamos adorá-Lo.

A misericórdia, a bondade e o perdão 
de Deus fi zeram Isaías entender que 
qualquer pessoa pode ser usada 
por Ele, desde que ela se dispo-
nha. E esse é o apelo feito a você 
também hoje.

Em um mundo tão dinâmi-
co, em que todos estão procu-
rando estar conectados com 
alguma coisa, precisamos 
parar e nos perguntar: “Es-
tamos disponíveis? Podemos 
ouvir a voz suave de Deus em 
meio ao barulho silencioso das 
redes sociais?”

Que a sua resposta à pergunta de Deus: 
“Quem Eu deveria enviar?”, seja como a que 
Isaías deu: “Aqui estou eu, Senhor, envia a 
mim.” Então, prepare-se para as coisas re-
almente incríveis que acontecerão em sua 
vida. Você também poderá ser um mensa-
geiro de esperança!

“Como são belos sobre os montes os pés 
do mensageiro que traz boas notícias”  (Isaías 
52:7).

Com o que você acha que o trono de Deus 
se parece? Leia o capítulo 25 do livro Os Un-
gidos. Ele nos dá uma ideia da visão que 
Isaías teve dentro do Lugar Santíssimo no 
Céu. O que você acha que faria se tivesse 
essa visão? Você cairia de joelhos e canta-
ria a mesma canção que os serafi ns cantam 
constantemente louvando a Deus? Essa vi-
são faria com você o que fez com  Isaías e 
mostraria quão indigno você é da graça que 
Deus lhe dá? Você teria medo ou desejaria 
que Deus Se aproximasse de você?

É difícil imaginar a reação que uma visão 
tão clara de Deus causaria em nós. Mas é 
maravilhoso pensar que podemos buscar a 
Deus, que é tão poderoso e majestoso! Um 
Deus que é poderoso o sufi ciente para nos 
limpar de nossos pecados e ainda nos usar 
em Seu serviço.

Uma coisa da qual podemos estar cer-
tos é que Deus tem um plano e de que esse 
plano envolve uma certa  responsabilidade. 
Você está disposto a ouvir o chamado de 
Deus para sua vida? O que você pode fa-
zer para que esteja conectado com a Fon-
te certa?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

SEXTA – 15 DE MAIO

“Não existe chamado maior que servir seu companheiro. 
Não existe contribuição maior que ajudar o fraco. Não existe 

satisfação maior que ter feito o bem.” – Walter Reuther

“Sua profi ssão não é o que traz para casa seu 
pagamento. Sua profi ssão é o que você foi colocado 

na Terra para fazer, com tanta paixão e tanta 
intensidade que a torna um chamado 

espiritual.” – Virgil

52:7).

COM

 OLHOS
OUTROS

No início, Isaías fi cou com medo de aceitar o chamado para transmi-
tir as mensagens de reprovação da parte de Deus. O povo de Judá, sim, 
aqueles que eram considerados o povo de Deus, estavam envolvidos em 
atividades muito graves e que trariam o juízo inevitável como consequên-
cia de suas escolhas. Acesse o código.

ALÉM DO ESTUDO
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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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