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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
Leia, em sua Bíblia, os textos de Isaías 

11:1-9 e 44:1-5 para captar o ponto central 
da lição desta semana. Depois, responda às 
perguntas. Essas duas passagens falam so-
bre esperança. Deus está fazendo algumas 
promessas muito grandes e audaciosas.
Você vai perceber que o tema da esperança 
é bastante abordado nos escritos de Isaías.

O que você acha que estava acontecendo 
em Judá que tornou estas mensagens tão 
importantes?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Marque o verso principal em cada uma 
dessas passagens.

Introdução
É triste pensar que alguns dos seres hu-

manos mais brilhantes foram chamados 
para viver nos tempos mais escuros. No en-
tanto, é na escuridão que a luz pode ser apre-
ciada. O período que Isaías profetizou foi um 
dos mais terríveis na história de Judá. Seu 
ministério tinha sido precedido pelos eventos 
lastimáveis da morte de Uzias e de Jotão, fi -
lho de Uzias. Apesar de terem sido dois bons 
reinados, a nação de Judá continuou a decair 
– da mesma forma que aconteceu com Israel
(no Norte). Nem Uzias nem Jotão destruí-
ram os postes-ídolos adorados pelo povo, 
por exemplo.

O desafi o de Isaías era duplo. Primeiro, 
ele desejava que o povo se reconciliasse 
com Deus. Que deixassem de lado toda a 
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DOMINGO – 17 DE MAIO

SÁBADO – 16 DE MAIO

“Eles brotarão como relva 
nova, como salgueiros 
junto a regatos. Um dirá: 
‘Pertenço ao Senhor’; outro 
chamará a si mesmo pelo 
nome de Jacó; ainda outro 
escreverá em sua mão: ‘Do 
Senhor’, e tomará para si o 
nome Israel” (Isaías 44:4, 5).

Esperança
       Para  o  Mundo?
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Estudando e Aplicando a História
Leia, em sua Bíblia, os textos de Isaías 

11:1-9 e 44:1-5 para captar o ponto central 
da lição desta semana. Depois, responda às 
perguntas. Essas duas passagens falam so-
bre esperança. Deus está fazendo algumas 
promessas muito grandes e audaciosas.
Você vai perceber que o tema da esperança 
é bastante abordado nos escritos de Isaías.

O que você acha que estava acontecendo 
em Judá que tornou estas mensagens tão 
importantes?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Marque o verso principal em cada uma 
dessas passagens.

Isaías 11:1-9 descreve uma pessoa muito 
especial. Quem você acha que é essa pes-
soa de quem o texto fala? Para quem Isaías 
está escrevendo?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Qual é o signifi cado da parte da história 
bíblica que descreve um quadro de animais 
vivendo juntos? Que mensagem Deus está 
tentando nos transmitir por meio dessas 
imagens?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

idolatria e se arrependessem de seus pe-
cados. Segundo, Isaías queria que o povo 
participasse da visão que infl uenciou tan-
to a sua vida, como relatado em Isaías 6. 
Ele queria levar esperança ao povo duran-
te os dias difíceis da ameaça assíria des-
crevendo a cena da vinda do Messias, uma 
cena tão emocionante que traria novo âni-
mo ao povo e os ajudaria a viver sua cren-
ça nEle dia a dia.

O convite de Isaías ao arrependimen-
to e à obediência, assim como a promessa 
de redenção por meio de Jesus Cristo, são 
os mesmos para nós hoje. A mensagem de 
salvação pode transformar nossa vida e nos 
tornar luzes ao mundo. Nós também somos 
chamados a brilhar em nome de Jesus para 
que outros possam ser salvos.

Introdução
É triste pensar que alguns dos seres hu-

manos mais brilhantes foram chamados 
para viver nos tempos mais escuros. No en-
tanto, é na escuridão que a luz pode ser apre-
ciada. O período que Isaías profetizou foi um 
dos mais terríveis na história de Judá. Seu 
ministério tinha sido precedido pelos eventos 
lastimáveis da morte de Uzias e de Jotão, fi -
lho de Uzias. Apesar de terem sido dois bons 
reinados, a nação de Judá continuou a decair 
– da mesma forma que aconteceu com Israel
(no Norte). Nem Uzias nem Jotão destruí-
ram os postes-ídolos adorados pelo povo, 
por exemplo.

O desafi o de Isaías era duplo. Primeiro, 
ele desejava que o povo se reconciliasse 
com Deus. Que deixassem de lado toda a 

Introdução
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“Eles brotarão como relva 
nova, como salgueiros 
junto a regatos. Um dirá: 
‘Pertenço ao Senhor’; outro 
chamará a si mesmo pelo 
nome de Jacó; ainda outro 
escreverá em sua mão: ‘Do 
Senhor’, e tomará para si o 
nome Israel” (Isaías 44:4, 5).
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O Texto-Chave desta semana se encon-
tra em Isaías 44:4, 5. Leia-o e marque em 
sua Bíblia.

“O Senhor tinha grandes planos para a na-
ção hebraica quando esta foi estabelecida. 
Era seu propósito que ela fosse uma men-
sageira de luz e da verdade para o mundo,
e que sua infl uência benéfi ca crescesse até 
envolver toda a Terra e levar vida e paz a to-
dos. Mas, devido à desobediência, a nação 
seria humilhada e levada cativa. Contudo, 
por meio da semente de Davi, um Rei se le-
vantaria e cumpriria o que Davi e seus suces-
sores no trono de Judá falharam em realizar. 
Quando a nação fosse cortada, e restasse 
apenas um tronco, brotaria das raízes apa-
rentemente sem vida um renovo que cresce-
ria e fl oresceria. Ele se tornaria uma ‘árvore’ 

de justiça e, fi nalmente, cobriria toda a Terra, 
trazendo paz e felicidade a todos. [...]  Isaías 
retoma essa cena vez após vez. O Messias é 
o renovo justo” (CBA, v. 4, p. 152, 153).

Em muitas sociedades ocidentais, a mu-
lher adota o último nome de seu noivo quan-
do se casa. Adotar o último nome do noivo 
é considerado grande honra concedida pela 
esposa ao marido. Note o que Deus diz para 
os futuros descendentes de Jacó fazerem. 
Esse era outro sinal de que haveria esperan-
ça para o povo de Deus, por meio do “sobre-
nome” de Jesus.

Complete o seguinte verso, do Salmo 
22:27: “Todos os confi ns da _____________ 
se lembrarão e se voltarão para o Se-
nhor, e todas as ________________ das 
____________ se prostrarão diante dEle.” 
Isso será demais!

TERÇA – 19 DE MAIOSEGUNDA – 18 DE MAIO

Você Sabia?
• O salgueiro, árvore comparada ao futuro do 

povo de Israel, é mais popularmente conheci-
da como chorão. Ele costuma crescer junto às 
margens dos rios, e tem sido usado para recu-
perar águas poluídas, por causa de sua capaci-
dade de absorver e transformar poluentes em 
matéria orgânica. Dos seus ramos se extraem 
os vimes, usados para fabricar cestos e mó-
veis. A casca do tronco também pode ser usada 
para a produção de remédio. É do nome latino 
do salgueiro, Salix, que deriva o nome do ácido 
acetilsalicílico, componente da aspirina. Além 
de ser uma árvore bonita, o salgueiro também 
tem muitas utilidades.

• Ao contrário da maioria dos profetas bí-
blicos, Isaías não nasceu na pobreza. Ele 
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de justiça e, fi nalmente, cobriria toda a Terra, 
trazendo paz e felicidade a todos. [...]  Isaías 
retoma essa cena vez após vez. O Messias é 
o renovo justo” (CBA, v. 4, p. 152, 153).

Em muitas sociedades ocidentais, a mu-
lher adota o último nome de seu noivo quan-
do se casa. Adotar o último nome do noivo 
é considerado grande honra concedida pela 
esposa ao marido. Note o que Deus diz para 
os futuros descendentes de Jacó fazerem. 
Esse era outro sinal de que haveria esperan-
ça para o povo de Deus, por meio do “sobre-
nome” de Jesus.

Complete o seguinte verso, do Salmo 
22:27: “Todos os confi ns da _____________ 
se lembrarão e se voltarão para o Se-
nhor, e todas as ________________ das 
____________ se prostrarão diante dEle.” 
Isso será demais!

TERÇA – 19 DE MAIO

Você Sabia?
• O salgueiro, árvore comparada ao futuro do 

povo de Israel, é mais popularmente conheci-
da como chorão. Ele costuma crescer junto às 
margens dos rios, e tem sido usado para recu-
perar águas poluídas, por causa de sua capaci-
dade de absorver e transformar poluentes em 
matéria orgânica. Dos seus ramos se extraem 
os vimes, usados para fabricar cestos e mó-
veis. A casca do tronco também pode ser usada 
para a produção de remédio. É do nome latino 
do salgueiro, Salix, que deriva o nome do ácido 
acetilsalicílico, componente da aspirina. Além 
de ser uma árvore bonita, o salgueiro também 
tem muitas utilidades.

• Ao contrário da maioria dos profetas bí-
blicos, Isaías não nasceu na pobreza. Ele 

não precisou realizar nenhum trabalho hu-
milde para sobreviver. Ele era o fi lho de 
Amós, que muitos estudiosos acreditam 
que pertencesse a uma distante linhagem 
da nobreza. Isaías, diferentemente de ou-
tros profetas bíblicos, tinha acesso livre à 
cúpula do poder.

• Ele profetizou durante o reinado do rei 
Uzias e do rei Jotão, repreendeu o rei Acaz 
– apesar de Acaz ter rejeitado o conselho do 
profeta – e advertiu Ezequias quanto a se unir 
com os egípcios contra os assírios. Por essa 
razão Isaías é considerado o profeta mais di-
plomático de toda a Escritura. O ministério 
de Isaías nos mostra que Deus está dispos-
to a usar aqueles que possuem infl uência e 
status, assim como aqueles que não pos-
suem nada. Tudo o que Deus quer é um co-
ração disposto a servi-Lo.

49

O lobo viverá com o 

cordeiro, o leopardo 

se deitará com o 

bode, o bezerro, 

o leão e o novilho 

gordo pastarão 

juntos; e uma 

criança os guiará. 
(Is 11:6)

“
“

40467 – Lição Adolecentes 2tri 2020
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.28 October 2019 2:53 pm

ANAP1P3



“Se Israel tivesse cum-
prido fi elmente seu chama-

do, todas as nações da Terra 
teriam partilhado de suas bên-

çãos. Mas como Israel perdeu de 
vista o plano de Deus, passou a 

considerar os pagãos como povos 
que não mereciam a misericór-
dia divina. Assim, as nações foram 
deixadas na ignorância. O amor de 
Deus era pouco conhecido, e o erro 
e a superstição tomaram conta” 
(Os Ungidos, p. 162, 163).

FLASH

impactoimpacto
Versos de
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Isaías 7:14
Lucas 1:31-33
Efésios 3:6

Em Seu amor e misericórdia, Deus nunca 
deixou que Seus fi lhos perecessem sem es-
perança. Mesmo depois que a apostasia de 
Israel e a adoração de ídolos já haviam esgo-
tado a paciência de Deus, Ele ainda ofereceu 
perdão e redenção.

Deus amou profundamente Seu povo e Se 
lembrou da aliança que fi zera com Abraão.
Para abençoar as nações da Terra por meio 
da semente de Abraão, Deus teria que redi-
mir Israel. Ele assim o fez por intermédio do 
sangue de Seu Filho Jesus, para quem Isaías 
apontou. Por meio de Jesus, Deus não apenas 
ofereceu redenção ao Seu povo, mas também 
a todos os outros povos.

“Deus não tem qualquer preferência por 
nacionalidade, etnia ou classe social. Todos 
os povos são um pela criação; todos são um 
por causa da redenção. Cristo veio para des-
fazer todo muro de separação, para abrir cada 
compartimento do templo, permitindo assim 
que todas as pessoas tenham livre acesso a 
Deus. Seu amor é tão grande, tão profun-
do, tão perfeito, que penetra em toda parte. 
Esse amor tira da infl uência de Satanás os 
que foram iludidos por seus enganos e lhes 
dá acesso ao trono de Deus. [...] Em todas as 

Separe tempo para ler os capítulos 26 e 
31 do livro Os Ungidos. Ellen White chama a 
atenção para a responsabilidade do povo de 
Israel. Eles eram uma nação privilegiada, 
escolhida para representar a Deus àque-
les que não O conheciam. Mas o que eles 
fi zeram com o conhecimento que tinham?

O que nós devemos fazer com a luz e 
o conhecimento que temos? Como pode-
mos testemunhar para aqueles que não 
conhecem a boa notícia da salvação? Que 
estratégias podem ser usadas para des-
pertar o interesse das pessoas para a nos-
sa mensagem?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________
___________________________________

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de 
Impacto desta semana. Que verso mais cha-
ma sua atenção? 
___________________________________
___________________________________

Após ler Isaías 7:14, como Lucas 1:31-33 
cumpre a profecia de Isaías?
___________________________________
___________________________________

Perceba também que Jesus não estava 
simplesmente vindo para abençoar os cris-
tãos; Ele veio para abençoar qualquer pes-
soa que acreditasse nEle.

Quando Jesus foi convidado para ler os 
rolos sagrados na sinagoga, Ele abriu no li-
vro de Isaías e leu o que hoje nós conhece-
mos como o capítulo 61, verso 1. Esse texto é 

uma profecia a respeito do Messias. Em Seu 
batismo, Jesus havia sido ungido, separado, 
para levar a mensagem de salvação a todas 
as pessoas. Ele também curou e libertou os 
escravos do pecado. Esse texto era o que me-
lhor O descrevia. Os judeus acreditavam nas 
profecias de Isaías, mas muitos não reconhe-
ceram a Jesus como o “renovo” prometido, 
e por isso não se benefi ciaram de Seu minis-
tério. Os que acreditaram, judeus ou não ju-
deus, usufruíram a bênção de Sua presença.

SEXTA – 22 DE MAIOQUARTA – 20 DE MAIO

Faz parte dos planos do inimigo levar as pessoas a acreditarem que 
Deus não Se importa verdadeiramente com os seres humanos e que Ele 
está muito mais interessado em condená-los do que em salvá-los. Há mo-
vimentos fortes defendendo o amor acima de tudo, como se esse não fos-
se o maior atributo divino. Acesse o código.

ALÉM DO ESTUDO

QUINTA – 21 DE MAIO



impacto
Versos de

51

Leitura da Semana 
•   Os Ungidos,

capítulos 26, 31

Em Seu amor e misericórdia, Deus nunca 
deixou que Seus fi lhos perecessem sem es-
perança. Mesmo depois que a apostasia de 
Israel e a adoração de ídolos já haviam esgo-
tado a paciência de Deus, Ele ainda ofereceu 
perdão e redenção.

Deus amou profundamente Seu povo e Se 
lembrou da aliança que fi zera com Abraão.
Para abençoar as nações da Terra por meio 
da semente de Abraão, Deus teria que redi-
mir Israel. Ele assim o fez por intermédio do 
sangue de Seu Filho Jesus, para quem Isaías 
apontou. Por meio de Jesus, Deus não apenas 
ofereceu redenção ao Seu povo, mas também 
a todos os outros povos.

“Deus não tem qualquer preferência por 
nacionalidade, etnia ou classe social. Todos 
os povos são um pela criação; todos são um 
por causa da redenção. Cristo veio para des-
fazer todo muro de separação, para abrir cada 
compartimento do templo, permitindo assim 
que todas as pessoas tenham livre acesso a 
Deus. Seu amor é tão grande, tão profun-
do, tão perfeito, que penetra em toda parte. 
Esse amor tira da infl uência de Satanás os 
que foram iludidos por seus enganos e lhes 
dá acesso ao trono de Deus. [...] Em todas as 

nações o Senhor vê homens e mulheres que 
estão orando por luz. Eles tateiam como ce-
gos, mas são sinceros de coração. [...] O Espí-
rito Santo está implantando a graça de Cristo 
no coração de muitos nobres pesquisadores 
da verdade, levando-os a apreciar coisas to-
talmente contrárias ao que aprenderam an-
teriormente” (Os Ungidos, p. 162).

O Espírito Santo está preparando o caminho. 
O Senhor está dizendo: “Conduzirei os cegos 
por caminhos que eles não conheceram, por 
veredas desconhecidas Eu os guiarei; trans-
formarei as trevas em luz diante deles e torna-
rei retos os lugares acidentados” (Is 42:16). Só 
é preciso que alguém se envolva e leve a ver-
dade a essas pessoas. Quem aceitará o desa-
fi o? Essa não é apenas a responsabilidade de 
todo cristão, mas também o maior privilégio.

Separe tempo para ler os capítulos 26 e 
31 do livro Os Ungidos. Ellen White chama a 
atenção para a responsabilidade do povo de 
Israel. Eles eram uma nação privilegiada, 
escolhida para representar a Deus àque-
les que não O conheciam. Mas o que eles 
fi zeram com o conhecimento que tinham?

O que nós devemos fazer com a luz e 
o conhecimento que temos? Como pode-
mos testemunhar para aqueles que não 
conhecem a boa notícia da salvação? Que 
estratégias podem ser usadas para des-
pertar o interesse das pessoas para a nos-
sa mensagem?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________
___________________________________

uma profecia a respeito do Messias. Em Seu 
batismo, Jesus havia sido ungido, separado, 
para levar a mensagem de salvação a todas 
as pessoas. Ele também curou e libertou os 
escravos do pecado. Esse texto era o que me-
lhor O descrevia. Os judeus acreditavam nas 
profecias de Isaías, mas muitos não reconhe-
ceram a Jesus como o “renovo” prometido, 
e por isso não se benefi ciaram de Seu minis-
tério. Os que acreditaram, judeus ou não ju-
deus, usufruíram a bênção de Sua presença.

SEXTA – 22 DE MAIO

“O sistema religioso e moral que 
Jesus Cristo nos transmitiu é o 
melhor que o mundo já viu ou 

verá.” – Benjamin Franklin

“O sistema religioso e moral que 

COM

 OLHOS
OUTROS

Faz parte dos planos do inimigo levar as pessoas a acreditarem que 
Deus não Se importa verdadeiramente com os seres humanos e que Ele 
está muito mais interessado em condená-los do que em salvá-los. Há mo-
vimentos fortes defendendo o amor acima de tudo, como se esse não fos-
se o maior atributo divino. 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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