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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
A história do rei Ezequias é uma prova da 

diferença que um líder comprometido com 
Deus pode fazer na vida de uma nação intei-
ra. Leia em sua Bíblia o texto de 2 Crônicas 
29:1-11, mais os versos 35, 36 e o capítulo 30, 
versos 1-5, 13, 14, 23, 26, 27. Em seguida, res-
ponda a estas perguntas:

Qual foi a primeira atitude no programa de 
reforma de Ezequias?
____________________________________
____________________________________

Que tipo de “profanação” precisou ser re-
movida do templo?
____________________________________
____________________________________

Introdução
Ezequias foi um rei digno de reconheci-

mento entre os reis de Judá. A lição des-
ta semana enfoca duas de suas  principais 
iniciativas: a restauração do templo e dos 
serviços que eram realizados ali e a ob-
servância da festa anual da Páscoa. 

Antes de Judá poder experimentar o re-
avivamento, era necessária uma prepa-
ração. Ezequias convocou os sacerdotes 
e os levitas para auxiliar na restauração 
do templo e dos seus serviços. O primei-
ro passo foi destruir tudo aquilo que se 
relacionasse com a adoração aos falsos 
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RECEITA  PARA O 
REAVIVAMENTO

Lição  30 de maio a 6 de junho de 202010

“Ezequias confi ava no 
Senhor, o Deus de Israel. 
[...] Ele se apegou ao 
Senhor e não deixou de 
segui-Lo; obedeceu aos 
mandamentos que o Senhor 
tinha dado a Moisés” 
(2 Reis 18:5, 6).
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Estudando e Aplicando a História
A história do rei Ezequias é uma prova da 

diferença que um líder comprometido com 
Deus pode fazer na vida de uma nação intei-
ra. Leia em sua Bíblia o texto de 2 Crônicas 
29:1-11, mais os versos 35, 36 e o capítulo 30, 
versos 1-5, 13, 14, 23, 26, 27. Em seguida, res-
ponda a estas perguntas:

Qual foi a primeira atitude no programa de 
reforma de Ezequias?
____________________________________
____________________________________

Que tipo de “profanação” precisou ser re-
movida do templo?
____________________________________
____________________________________

Por que Ezequias quis fazer um pacto com 
Deus?
____________________________________

Como os sacerdotes e levitas reagiram 
diante das mudanças que Ezequias pediu 
que eles fi zessem?
____________________________________
____________________________________

O que tinha que ser feito antes que a festa 
da Páscoa pudesse ser celebrada? Por que 
a celebração da Páscoa era tão importante?
____________________________________
____________________________________

Em sua opinião, por que as pessoas qui-
seram estender o tempo de celebração da 
Páscoa, para além dos sete dias normais?

deuses. O povo de Judá fez os mesmos pre-
parativos para a celebração da Páscoa, a 
fi m de deixar tudo pronto para a adoração 
ao verdadeiro Deus.

Quando chegou o dia da comemoração 
da Páscoa, foi uma ocasião tão especial que 
durou uma semana a mais do que o normal 
– porque o povo não queria ir embora. Esse 
é o sinal de um verdadeiro reavivamento.

Reavivamento não é simplesmente sair 
por aí dizendo o que os demais estão fazen-
do de errado; é estar tão comprometido com 
Jesus que todos desejarão participar dessa 
mesma alegria.

Introdução
Ezequias foi um rei digno de reconheci-

mento entre os reis de Judá. A lição des-
ta semana enfoca duas de suas  principais 
iniciativas: a restauração do templo e dos 
serviços que eram realizados ali e a ob-
servância da festa anual da Páscoa. 

Antes de Judá poder experimentar o re-
avivamento, era necessária uma prepa-
ração. Ezequias convocou os sacerdotes 
e os levitas para auxiliar na restauração 
do templo e dos seus serviços. O primei-
ro passo foi destruir tudo aquilo que se 
relacionasse com a adoração aos falsos 

Introdução
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“Ezequias confi ava no 
Senhor, o Deus de Israel. 
[...] Ele se apegou ao 
Senhor e não deixou de 
segui-Lo; obedeceu aos 
mandamentos que o Senhor 
tinha dado a Moisés” 
(2 Reis 18:5, 6).
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Você Sabia?
 • A palavra “reavivamento” não aparece 

na Bíblia, mas ela descreve vários períodos 
na história de Israel que provavelmente se-
riam chamados assim. Foram ocasiões em 
que Israel se afastou de Deus, mas um for-
te líder – normalmente um rei ou profeta – 
conduziu o povo de volta para Deus e, uma 
vez mais, eles se tornaram animados para 
servir e adorá-Lo. 

• Em nossos dias, o reavivamento pode 
ocorrer na igreja ou na comunidade, mas 
sempre tem início com alguém que esteja 
desejoso de se colocar completamente nas 
mãos de Deus.

O Texto-Chave desta semana se encontra 
em 2 Reis 18:5, 6 e nos dá uma ideia de quem 
foi Ezequias. O verso começa com uma ex-
pressão que determina o que tornou o rei de 
Judá diferente: Ele confi ava no Senhor! En-
quanto os demais reis procuravam liderar 
usando a força militar, preparando estra-
tégias, Ezequias buscou na Fonte correta a 
orientação para conduzir uma nação.

De acordo com a Bíblia, não houve outro 
rei semelhante a Ezequias. “É possível que 
esta afi rmação tenha sido feita depois de 
encerrada a história de Judá. [...] A carac-
terística marcante de Ezequias foi sua con-
fi ança em Deus. Muitos reis que começaram 
bem se afastaram de Deus no percurso de 
seu reinado. [...] Ezequias também errou, 
mas ele nunca abandonou o Senhor e fez o 

que estava ao seu alcance quanto às modi-
fi cações na adoração” (CBA, v. 2, p. 1.052).

Ezequias subiu ao trono com uma mis-
são. Com apenas 25 anos, sabia que de-
veria seguir a Deus por toda a sua vida e 
levar o povo a fazer o mesmo. Deus sem-
pre tem usado jovens que desejam entre-
gar totalmente sua vida a Ele. Complete o 
verso de Joel 2:28. “E, depois disso, derra-
marei do Meu ________________ sobre to-
dos os povos. Os seus fi lhos e as suas fi lhas 
____________________, os velhos terão 
____________________, os jovens terão 
_____________________.”

Esse texto foi repetido em Atos 2. O Pen-
tecostes marcou o início do cumprimento 
dessa profecia, que acontecerá em sua to-
talidade em nossos dias. Você pode fazer 
parte dela!

TERÇA – 2 DE JUNHOSEGUNDA – 1o DE JUNHO
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Você Sabia?
 • A palavra “reavivamento” não aparece 

na Bíblia, mas ela descreve vários períodos 
na história de Israel que provavelmente se-
riam chamados assim. Foram ocasiões em 
que Israel se afastou de Deus, mas um for-
te líder – normalmente um rei ou profeta – 
conduziu o povo de volta para Deus e, uma 
vez mais, eles se tornaram animados para 
servir e adorá-Lo. 

• Em nossos dias, o reavivamento pode 
ocorrer na igreja ou na comunidade, mas 
sempre tem início com alguém que esteja 
desejoso de se colocar completamente nas 
mãos de Deus.

que estava ao seu alcance quanto às modi-
fi cações na adoração” (CBA, v. 2, p. 1.052).

Ezequias subiu ao trono com uma mis-
são. Com apenas 25 anos, sabia que de-
veria seguir a Deus por toda a sua vida e 
levar o povo a fazer o mesmo. Deus sem-
pre tem usado jovens que desejam entre-
gar totalmente sua vida a Ele. Complete o 
verso de Joel 2:28. “E, depois disso, derra-
marei do Meu ________________ sobre to-
dos os povos. Os seus fi lhos e as suas fi lhas 
____________________, os velhos terão 
____________________, os jovens terão 
_____________________.”

Esse texto foi repetido em Atos 2. O Pen-
tecostes marcou o início do cumprimento 
dessa profecia, que acontecerá em sua to-
talidade em nossos dias. Você pode fazer 
parte dela!

TERÇA – 2 DE JUNHO
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• No dia 17 de abril de 2012, a Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia deu início a um pro-
jeto chamado “Reavivados por Sua Palavra”, 
cujo objetivo principal é incentivar a leitura 
diária de um capítulo da Bíblia. A primei-
ra fase foi até julho de 2015, tempo em que 
também começou a segunda fase. Além da 
leitura diária da Bíblia, foram acrescenta-
dos trechos de livros da autora Ellen Whi-
te para leitura semanal. A hashtag ofi cial 
é #RPSP.

• Uma das maneiras de se envolver com 
o projeto “Reavivados por Sua Palavra” é ler 
diariamente o capítulo sugerido e fazer co-
mentários pelo Facebook ou pelo twitter uti-
lizando a hashtag #rpsp. Acesse o site www.
reavivamentoereforma.com e participe!

“Se o Meu povo, que se chama 
pelo Meu nome, se humilhar 
e � ar, buscar a Minha face 
e se afastar dos seus maus 

caminhos, dos céus o ouvirei, 
perdoarei o seu pecado e 

curarei a sua terra.”
(2Cr 7:14)
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“Essas e outras mensa-
gens semelhantes trouxe-

ram esperança a muitos nos 
anos escuros em que as portas 

do templo fi caram fechadas. E en-
tão, no momento em que os líderes 
iniciaram a reforma, uma multidão 
do povo, cansada da escravidão do 
pecado, estava pronta para acei-
tar” (Os Ungidos, p. 147).

gens semelhantes trouxe-
FLASH

impactoimpacto
Versos de

62

Habacuque 3:2
Isaías 61:7

Leia os capítulos 28 e 29 do livro Os Un-
gidos, para obter mais detalhes do reaviva-
mento promovido por Ezequias. 

Muitas pessoas que podem não parecer 
ativas na igreja estão silenciosamente an-
siando por um relacionamento com Deus. Se 
um reavivamento começasse em sua igre-
ja ou grupo jovem, você se surpreenderia 
pelo número de pessoas que estão “pron-
tas a aceitar”. Nunca rotule ninguém como 
um caso perdido!

Os Versos de Impacto desta semana falam 
da expectativa pela restauração do povo de 
Deus. Leia-os em sua Bíblia.

O reavivamento do rei Ezequias incluiu 
três passos que podem nos dar uma ideia 
de como o reavivamento pode acontecer 
também em nossos dias.

1. Buscar fazer a vontade de Deus. Eze-
quias “fez o que era certo aos olhos do 
Senhor” (2 Crônicas 29:2). Isso incluiu 
consertar o templo e restaurar festas 
regulares, como a Páscoa. Essas coisas 
foram ordenadas nas Escrituras, mas ti-
nham sido ignoradas por Israel durante 
muitos anos. O verdadeiro reavivamento 
começa na busca da vontade de Deus para 
nós, como revelada na Bíblia.

2. Sacrifício. Havia algumas coisas das 
quais o povo de Israel tinha que desistir 
para verdadeiramente seguir a Deus. Eze-
quias pediu aos sacerdotes para “remove-
rem toda impureza do santuário”, e o povo 
“retirou os altares que havia em Jerusalém 

e se desfi zeram de todos os altares de in-
censo, atirando-os no vale de Cedrom” (2 
Crônicas 29:5; 30:14). Todas as evidências de 
cultos idólatras deveriam sair do meio de-
les. Quais são os “ídolos” em sua vida que 
você precisa remover antes que Deus pos-
sa controlar completamente o seu mundo?

3. Celebração. Aquela Páscoa – a primei-
ra em muitos anos – foi um momento de 
muita alegria. O povo estava tendo tão bons 
momentos que eles decidiram fi car e cele-
brar por mais uma semana! Reavivamento 
é sério, mas é também prazeroso. Quando 
Deus verdadeiramente ocupar o primeiro lu-
gar em nossa vida, nossa igreja e nossa co-
munidade, vamos sentir prazer em passar 
tempo em Sua presença.

SEXTA – 5 DE JUNHO

QUINTA – 4 DE JUNHO

QUARTA – 3 DE JUNHO
Deus chama cada um para um relaciona-

mento renovado. É Seu propósito que tenha-
mos, como o rei Ezequias, o desejo de andar 
com Ele por toda a nossa vida, não importa 
o que aconteça. 

Esse tipo de compromisso levará à mu-
dança – não apenas em nós, mas no mundo 
ao nosso redor. Por mais que pense que na-
turalmente você não seja o líder, sua infl uên-
cia atinge a todos que estão ao seu redor. Seu 
exemplo de comprometimento total pode aju-
dar a trazer mudanças para sua família, para 
a escola, para a igreja e para  a comunidade.

Preste atenção a este texto de Ellen G. Whi-
te: “A vida cheia do Espírito resulta não ape-
nas em vitória pessoal sobre o pecado, 
mas também em um renovado dese-
jo e especial habilidade para par-
tilhar a vida cristã e a esperança 
com outras pessoas. Revesti-
dos do poder do Espírito Santo, 
os fi éis saem para proclamar 
a última mensagem que deve 
preparar um povo para o re-
torno do Senhor. Satanás fará 
tudo que estiver ao seu alcance 

Alguns programas de TV têm um quadro de “antes e depois”. Você já 
acompanhou algum? É impressionante ver como fi cou um cômodo ou até 
mesmo uma casa inteira depois da reforma; ou como alguém fi cou depois 
de adotar novos hábitos que proporcionaram muito mais saúde e bem-
estar à sua vida. Algo parecido aconteceu no reinado do rei Ezequias. 
Acesse o código.

ALÉM DO ESTUDO



impacto
Versos de

Leia os capítulos 28 e 29 do livro Os Un-
gidos, para obter mais detalhes do reaviva-
mento promovido por Ezequias. 

Muitas pessoas que podem não parecer 
ativas na igreja estão silenciosamente an-
siando por um relacionamento com Deus. Se 
um reavivamento começasse em sua igre-
ja ou grupo jovem, você se surpreenderia 
pelo número de pessoas que estão “pron-
tas a aceitar”. Nunca rotule ninguém como 
um caso perdido!

e se desfi zeram de todos os altares de in-
censo, atirando-os no vale de Cedrom” (2 
Crônicas 29:5; 30:14). Todas as evidências de 
cultos idólatras deveriam sair do meio de-
les. Quais são os “ídolos” em sua vida que 
você precisa remover antes que Deus pos-
sa controlar completamente o seu mundo?

3. Celebração. Aquela Páscoa – a primei-
ra em muitos anos – foi um momento de 
muita alegria. O povo estava tendo tão bons 
momentos que eles decidiram fi car e cele-
brar por mais uma semana! Reavivamento 
é sério, mas é também prazeroso. Quando 
Deus verdadeiramente ocupar o primeiro lu-
gar em nossa vida, nossa igreja e nossa co-
munidade, vamos sentir prazer em passar 
tempo em Sua presença.

SEXTA – 5 DE JUNHO para frear esse processo. Ele vai tentar nos 
convencer de que existem atalhos, outras for-
mas de desenvolver o relacionamento com 
Deus que garante uma vida cristã frutífera. Ele 
vai apresentar imitações do poder do Espírito, 
que parecerão tão reais, a ponto de conseguir 
enganar os que não mantêm uma relação pro-
funda e viva com Deus, fundamentada na Bí-
blia” (Reavivamento Verdadeiro, p. 6). 

Se não quiser ser enganado, estude a Bíblia 
agora, enquanto ela está disponível. E pre-
pare-se para viver um grande reavivamento!

Leitura da Semana 
•   Os Ungidos,

capítulos 28, 29

“Se você está caminhando com Jesus, em Espírito, não 
precisa ter medo se está indo longe demais. Nenhum 
crente foi tão longe quanto Deus queria que ele fosse.”

– A. A. Allen

“Assim como um grande incêndio começa com uma 
pequena e insignifi cante faísca, assim também um 

grande reavivamento é precedido de orações de 
pessoas, aparentemente, insignifi cantes.” 

– Gary Amirault

“Se você está caminhando com Jesus, em Espírito, não 

COM

 OLHOS
OUTROS

Deus chama cada um para um relaciona-
mento renovado. É Seu propósito que tenha-
mos, como o rei Ezequias, o desejo de andar 
com Ele por toda a nossa vida, não importa 
o que aconteça. 

Esse tipo de compromisso levará à mu-
dança – não apenas em nós, mas no mundo 
ao nosso redor. Por mais que pense que na-
turalmente você não seja o líder, sua infl uên-
cia atinge a todos que estão ao seu redor. Seu 
exemplo de comprometimento total pode aju-
dar a trazer mudanças para sua família, para 
a escola, para a igreja e para  a comunidade.

Preste atenção a este texto de Ellen G. Whi-
te: “A vida cheia do Espírito resulta não ape-
nas em vitória pessoal sobre o pecado, 
mas também em um renovado dese-
jo e especial habilidade para par-
tilhar a vida cristã e a esperança 
com outras pessoas. Revesti-
dos do poder do Espírito Santo, 
os fi éis saem para proclamar 
a última mensagem que deve 
preparar um povo para o re-
torno do Senhor. Satanás fará 
tudo que estiver ao seu alcance 
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Alguns programas de TV têm um quadro de “antes e depois”. Você já 
acompanhou algum? É impressionante ver como fi cou um cômodo ou até 
mesmo uma casa inteira depois da reforma; ou como alguém fi cou depois 
de adotar novos hábitos que proporcionaram muito mais saúde e bem-
estar à sua vida. Algo parecido aconteceu no reinado do rei Ezequias. 
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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