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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 infl uência de um líder tem o poder de 

construir ou destruir uma organização.
E quando esse líder trabalha motivado pelo 
medo no lugar da segurança, ele se torna pe-
rigoso. No caso de Acaz, o medo que tinha de 
ser destruído causou uma ruptura tão gran-
de em seu relacionamento com Deus, que 
o levou à apostasia. Leia em sua Bíblia, em 
2 Reis 16:1-13, a história do medroso rei de 
Judá. Em seguida, responda às perguntas:

Você já tinha lido esse texto na Bíblia?
O que é novo para você?
____________________________________

Faça uma marcação em cada ponto da his-
tória em que Acaz deveria ter consultado a 
Deus.

Introdução
Assim que o rei Acaz assumiu o trono de-

pois da morte de Jotão, os habitantes de Judá 
não tinham a menor idea do que aconteceria. 
Sob o reinado de Acaz, Judá caiu em tama-
nha apostasia que os sacrifícios do templo 
cessaram e sob cada árvore frondosa foram 
erigidos santuários a deuses estrangeiros. 
O povo foi encorajado pelo rei a adorar quem 
bem entendesse, no dia que achasse melhor. 
No Vale de Hinom, Acaz sacrifi cou até mes-
mo seu próprio fi lho em adoração a Moloque. 

Por que Acaz não fez o que era reto dian-
te de Deus? Fica claro pelos registros de sua 
vida que o medo o dominava e o impedia de 
escolher o caminho certo. Acaz cometeu o 
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“Acaz tinha vinte anos de 
idade quando se tornou 
rei de Judá. Ele governou 
dezesseis anos em 
Jerusalém. Ao contrário de 
Davi, seu predecessor, não 
fez o que o Senhor aprova” 
(2 Crônicas 28:1).

Perigo
  à Vista
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Circule o nome de todos os personagens 
“menos” importantes que alguma vez de-
sempenharam algum papel na vida de Acaz. 
Que contribuição específi ca cada um deu à 
vida de Acaz?

Que lições espirituais você pode extrair 
deste texto?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Onde você enxerga Deus nesta narrativa? 
Você vê a mão de Deus em todas as situa-
ções na vida de Acaz ou nas circunstâncias 
nas quais ele se encontrou?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

grave erro de pedir ajuda ao rei da Assíria 
em vez de buscar a ajuda de Deus. 

Os assírios realmente o socorreram, mas 
para isso ele teve que pagar um preço mui-
to alto. Além disso, Acaz acreditou que os 
deuses dos assírios haviam protegido Judá 
e assim promulgou uma lei para que aqueles 
deuses fossem adorados em todo o reino. Sú-
plicas foram feitas, mas Acaz não atendeu. Ao 
agir assim, apressou o julgamento de Deus.

Hoje, muitos do povo de Deus fazem o mes-
mo que Acaz. Trocam a aparente inseguran-
ça de crer em um Deus invisível pela falsa 
segurança do dinheiro, da fama, dos amigos, 
dos cônjuges, de belas casas, etc. Eles estão 
fazendo uma péssima troca!

Estudando e Aplicando a História
A infl uência de um líder tem o poder de 

construir ou destruir uma organização.
E quando esse líder trabalha motivado pelo 
medo no lugar da segurança, ele se torna pe-
rigoso. No caso de Acaz, o medo que tinha de 
ser destruído causou uma ruptura tão gran-
de em seu relacionamento com Deus, que 
o levou à apostasia. Leia em sua Bíblia, em 
2 Reis 16:1-13, a história do medroso rei de 
Judá. Em seguida, responda às perguntas:

Você já tinha lido esse texto na Bíblia?
O que é novo para você?
____________________________________

Faça uma marcação em cada ponto da his-
tória em que Acaz deveria ter consultado a 
Deus.

Introdução
Assim que o rei Acaz assumiu o trono de-

pois da morte de Jotão, os habitantes de Judá 
não tinham a menor idea do que aconteceria. 
Sob o reinado de Acaz, Judá caiu em tama-
nha apostasia que os sacrifícios do templo 
cessaram e sob cada árvore frondosa foram 
erigidos santuários a deuses estrangeiros. 
O povo foi encorajado pelo rei a adorar quem 
bem entendesse, no dia que achasse melhor. 
No Vale de Hinom, Acaz sacrifi cou até mes-
mo seu próprio fi lho em adoração a Moloque. 

Por que Acaz não fez o que era reto dian-
te de Deus? Fica claro pelos registros de sua 
vida que o medo o dominava e o impedia de 
escolher o caminho certo. Acaz cometeu o 

Introdução
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“Acaz tinha vinte anos de 
idade quando se tornou 
rei de Judá. Ele governou 
dezesseis anos em 
Jerusalém. Ao contrário de 
Davi, seu predecessor, não 
fez o que o Senhor aprova” 
(2 Crônicas 28:1).
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TERÇA – 26 DE MAIOSEGUNDA – 25 DE MAIO
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Você Sabia?
• Tiglate-Pileser, rei da Assíria, fez várias 

mudanças na estrutura militar, forçando os 
povos conquistados a servir na infantaria de 
seu exército, enquanto os assírios ocupavam 
posições mais elevadas, como cavalaria e 
condutores de carruagem. 

• Essa pequena mudança aumentou a for-
ça do exército assírio e permitiu que lutas-
sem o ano todo, em vez de apenas uma vez 
no ano. O rei usou seu poder para oprimir 
com crueldade as nações vizinhas e que ou-
savam desafi á-lo.

• Ellen White deu o nome de Tiglate-Pile-
ser a um de seus cachorros. Acesse este link
para ver a foto e saber a razão da escolha do 

O Texto-Chave desta semana se encontra 
em 2 Crônicas 28:1, e também é menciona-
do em 2 Reis 16:2. É uma triste declaração 
a respeito de Acaz. 

De acordo com o Comentário Bíblico Ad-
ventista (v. 2, p. 1.037), “vários dos reis de 
Judá foram relativamente justos; mas, a 
partir daqui, muitos foram maus. O reina-
do de Acaz marcou o início do declínio fi nal 
da nação. Ezequias e Josias se esforçaram 
para deter a maré de iniquidade, mas os efei-
tos foram passageiros. Uma nação não pode 
resistir por muito tempo sem justiça e boa 
liderança. As pessoas más trazem sobre si, 
automaticamente, a ruína”.

A Bíblia nos diz que Acaz imitou as prá-
ticas de Acabe e Jezabel em Israel. Ele 
chegou a queimar seu próprio fi lho como 
sacrifício a Moloque. O ímpio rei também 
afrontou descaradamente a Deus quando 
mandou edifi car altares nos quais ele ofe-
receu sacrifícios pensando em conseguir 
favores dos deuses dos pagãos.

Uma pessoa longe de Deus pode perder 
completamente a noção. Agora, imagine um 
líder nessa condição espiritual? Como re-
sultado, o povo o seguiu! E as nações vizi-
nhas passaram a considerar com desdém 
o Deus dos israelitas.

Daqueles que recebem muito, muito será 
exigido. Os que estão na liderança são mais 
responsáveis pelas escolhas que fazem do 
que aqueles que os seguem por causa de 
sua infl uência.

Mas, antes de apenas “jogarmos pedras” 
em Acaz, devemos analisar a nossa vida. 
Será que, de certa forma, estamos desvian-
do as pessoas dos caminhos de Deus por 
causa de nosso comportamento e atitudes? 
Lembre-se de que o exemplo vale mais do 
que mil palavras.

Complete o texto a seguir: “Não acom-
panhe a _______________ para fazer o 
__________” (Êxodo 23:2).



TERÇA – 26 DE MAIO

55

Você Sabia?
• Tiglate-Pileser, rei da Assíria, fez várias 

mudanças na estrutura militar, forçando os 
povos conquistados a servir na infantaria de 
seu exército, enquanto os assírios ocupavam 
posições mais elevadas, como cavalaria e 
condutores de carruagem. 

• Essa pequena mudança aumentou a for-
ça do exército assírio e permitiu que lutas-
sem o ano todo, em vez de apenas uma vez 
no ano. O rei usou seu poder para oprimir 
com crueldade as nações vizinhas e que ou-
savam desafi á-lo.

• Ellen White deu o nome de Tiglate-Pile-
ser a um de seus cachorros. Acesse este link
para ver a foto e saber a razão da escolha do 

nome: http://centrowhite.org.br/downloads/
imagens/familia-white/tiglath-pileser/

• Isaías não foi o único profeta durante o 
reinado do rei Acaz. Registros indicam que 
Miqueias e Oseias também atuaram nes-
se período. Ironicamente, Acaz raramente 
buscava orientação com os ungidos de Deus, 
provavelmente porque não queria ouvir o que 
tinham para dizer.

• Acaz tornou a adoração dos deuses assí-
rios a religião ofi cial da nação de Judá. Toda vez 
que seres humanos tentam instituir uma única 
forma de adoração, seja cristã ou não, o que 
geralmente acontece é que o verdadeiro culto 
é proibido e o falso é promovido. Isso foi o que 
aconteceu em Jerusalém e também ocorrerá 
novamente um pouco antes de Jesus voltar, 
uma única religião será instituída pelo Estado.

“Não façam nenhum ídolo ou imagem. 

[...] Não adorem nenhum deles; 

Lv 26:1

Uma pessoa longe de Deus pode perder 
completamente a noção. Agora, imagine um 
líder nessa condição espiritual? Como re-
sultado, o povo o seguiu! E as nações vizi-
nhas passaram a considerar com desdém 
o Deus dos israelitas.

Daqueles que recebem muito, muito será 
exigido. Os que estão na liderança são mais 
responsáveis pelas escolhas que fazem do 
que aqueles que os seguem por causa de 
sua infl uência.

Mas, antes de apenas “jogarmos pedras” 
em Acaz, devemos analisar a nossa vida. 
Será que, de certa forma, estamos desvian-
do as pessoas dos caminhos de Deus por 
causa de nosso comportamento e atitudes? 
Lembre-se de que o exemplo vale mais do 
que mil palavras.

Complete o texto a seguir: “Não acom-
panhe a _______________ para fazer o 
__________” (Êxodo 23:2).

 Eu, o Senhor, sou

o Deus de voces.
"
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“As perspectivas para o rei-
no de Judá também eram som-
brias. As forças do mal estavam 

se multiplicando. O profeta Mi-
queias exclamou: ‘Os piedosos 

desapareceram do país; não há 
um justo sequer.’ ‘O melhor deles 

é como espinheiro, e o mais corre-
to é pior que uma cerca de espinhos’

(Mq 7:2, 4). Ao longo dos séculos, por 
causa de Seu infi nito amor, Deus tem 
sido paciente com os rebeldes e insis-
tido para que voltem para Ele. E assim 
foi durante o reinado de Acaz. Deus 
enviou convite após convite ao rebel-
de Israel. Na presença do povo, os 
profetas suplicavam com insistência 
para que se arrependessem e fi zes-
sem reformas, e suas palavras pro-
duziam frutos” (Os Ungidos, p. 143).

FLASH

impactoimpacto
Versos de
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1 Samuel 8:19, 20
Deuteronômio 12:5
Apocalipse 14:6, 7

Leia o capítulo 27 do livro Os Ungidos. 
A situação do povo de Deus era realmen-
te terrível. Até parece enredo de fi lme. De 
acordo com Ellen White, sombrias forças 
satânicas pareceram estar vencendo a ba-
talha contra Israel e Judá. Será que esta-
mos vivendo em tempo muito diferente 
daquele? Pense no que os noticiários têm 
divulgado ultimamente.

A boa notícia é que Deus ainda está es-
tendendo Sua graça, e o Espírito Santo está 
“apelando a homens e mulheres para acei-
tarem o dom da vida. [...] Satanás os leva a 
pecar e então os abandona, sem ajuda e es-
perança, com medo de buscarem o perdão. 
Mas Deus convida o pecador: ‘Venham bus-
car refúgio em Mim; que façam as pazes co-
migo’ (Is 27:5). Em Cristo, foram tomadas 
todas as medidas para o perdão e ofereci-
dos todos os incentivos para o arrependi-
mento” (Os Ungidos, p. 143). Esse convite é 
para cada um de nós!

Encontre em sua Bíblia os Versos de Im-
pacto desta semana. Não era plano de Deus 
que os israelitas fossem governados por 
reis. Ele já havia feito uma aliança com o 
povo e prometido conduzi-los. Se fossem 
obedientes a Deus, teriam o melhor. Mas 
eles insistiram em ser como as demais na-
ções. As sementes da teimosia que eles ha-
viam plantado estavam produzindo frutos 
que aquela geração estava colhendo.

Ao substituir o governo de Deus pelo go-
verno de homens, Israel se colocou em sério 
risco. O passo seguinte foi substituir a ado-
ração ao Deus verdadeiro pela adoração a 
falsos deuses. Esse processo foi gradual.

Leia Apocalipse 14:6, 7. Como Deus é des-
crito? Por que devemos adorá-Lo?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

A batalha fi nal entre Cristo e Satanás será 
erigida sobre o alicerce desta pergunta: 
“A quem realmente adoramos?”

Você está prestando adoração a algum 
“falso deus”? A resposta a uma pergunta 
simples o ajudará a descobrir. Com o que 
você gasta a maior parte do seu tempo livre?

A queda do reino de Judá aconteceu de for-
ma gradual. Em seu coração, o rei Acaz e o 
povo já haviam substituído a adoração e a 
obediência a Deus pela falsa segurança de 
confi ar em homens. Trocar a religião de Israel
pela religião dos assírios foi apenas mais um 
passo em direção ao precipício espiritual.

As terríveis ações do medroso rei Acaz têm 
muito a nos ensinar. Uma lição que pode-
mos aprender é que quando somos to-
mados por preocupações e temo-
res, devemos levá-los a Deus e 
buscar a Sua orientação. Outra 
lição que podemos tirar des-
ta história é que a infl uência é 
um dom de Deus que pode ser 
usada tanto para o bem quanto 
para o mal daqueles que nos 
seguem.

Ao olhar para nós, o mun-
do espera encontrar pesso-
as diferentes, que vivam de forma 

SEXTA – 29 DE MAIO

QUINTA – 28 DE MAIO

QUARTA – 27 DE MAIO

Em Isaías 58:10, 11 há um chamado e uma promessa. Leia o texto e ana-
lise o signifi cado dele para os dias de hoje: “Se com renúncia própria você 
benefi ciar os famintos e satisfazer o anseio dos afl itos, então a sua luz des-
pontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guia-
rá constantemente; satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo 
sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, 
como uma fonte cujas águas nunca faltam”. Acesse o código.

ALÉM DO ESTUDO
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Leia o capítulo 27 do livro Os Ungidos. 
A situação do povo de Deus era realmen-
te terrível. Até parece enredo de fi lme. De 
acordo com Ellen White, sombrias forças 
satânicas pareceram estar vencendo a ba-
talha contra Israel e Judá. Será que esta-
mos vivendo em tempo muito diferente 
daquele? Pense no que os noticiários têm 
divulgado ultimamente.

A boa notícia é que Deus ainda está es-
tendendo Sua graça, e o Espírito Santo está 
“apelando a homens e mulheres para acei-
tarem o dom da vida. [...] Satanás os leva a 
pecar e então os abandona, sem ajuda e es-
perança, com medo de buscarem o perdão. 
Mas Deus convida o pecador: ‘Venham bus-
car refúgio em Mim; que façam as pazes co-
migo’ (Is 27:5). Em Cristo, foram tomadas 
todas as medidas para o perdão e ofereci-
dos todos os incentivos para o arrependi-
mento” (Os Ungidos, p. 143). Esse convite é 
para cada um de nós!

Leia Apocalipse 14:6, 7. Como Deus é des-
crito? Por que devemos adorá-Lo?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

A batalha fi nal entre Cristo e Satanás será 
erigida sobre o alicerce desta pergunta: 
“A quem realmente adoramos?”

Você está prestando adoração a algum 
“falso deus”? A resposta a uma pergunta 
simples o ajudará a descobrir. Com o que 
você gasta a maior parte do seu tempo livre?

A queda do reino de Judá aconteceu de for-
ma gradual. Em seu coração, o rei Acaz e o 
povo já haviam substituído a adoração e a 
obediência a Deus pela falsa segurança de 
confi ar em homens. Trocar a religião de Israel
pela religião dos assírios foi apenas mais um 
passo em direção ao precipício espiritual.

As terríveis ações do medroso rei Acaz têm 
muito a nos ensinar. Uma lição que pode-
mos aprender é que quando somos to-
mados por preocupações e temo-
res, devemos levá-los a Deus e 
buscar a Sua orientação. Outra 
lição que podemos tirar des-
ta história é que a infl uência é 
um dom de Deus que pode ser 
usada tanto para o bem quanto 
para o mal daqueles que nos 
seguem.

Ao olhar para nós, o mun-
do espera encontrar pesso-
as diferentes, que vivam de forma 

coerente. Pessoas que não apenas falem so-
bre adorar a Deus, mas que demonstrem na 
prática que Ele é o Senhor de nossa vida e que 
não há espaço para outros “deuses”.

A recompensa de viver assim é a melhor 
de todas. Deus nos promete: “Eu sempre se-
rei seu Deus! Eu continuarei a levar vocês em 
Meus braços, até o fi m de suas vidas. Eu já fi z 
isso no passado e serei o seu Salvador para 
sempre” (Isaías 46:4, A Bíblia Viva).

SEXTA – 29 DE MAIO

“Pessoas criam seu deus de acordo com seu 
próprio entendimento. Primeiro, elas o criam e depois 

o adoram.” – Oscar Wilde

“O que dominar nossa imaginação e nossos 
pensamentos determinará nossa vida e nosso 
caráter. Portanto, cabe a nós ser cuidadosos 
com o que adoramos, porque o que estamos 

adorando é o que nos tornaremos.” 
– Ralph Waldo Emerson

Leitura da Semana
•   Os Ungidos,

capítulo 27

57

Em Isaías 58:10, 11 há um chamado e uma promessa. Leia o texto e ana-
lise o signifi cado dele para os dias de hoje: “Se com renúncia própria você 
benefi ciar os famintos e satisfazer o anseio dos afl itos, então a sua luz des-
pontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guia-
rá constantemente; satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo 
sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, 
como uma fonte cujas águas nunca faltam”. 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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M
K

T
 C

P
B

 | 
Im

ag
en

s:
 D

iv
on

zi
r 

F
er

el
li

AMAZONAS
MANAUS
SÃO GERALDO
(92) 3304-8288 / (92) 98113-0576
Av. Constantino Nery, 1212
69050-000
manaus@cpb.com.br

BAHIA
CACHOEIRA
FADBA
(75) 3425-8300 / (75) 99239-8765
Rod. BR 101, km 197
44300-000
fadba@cpb.com.br

SALVADOR
NAZARÉ
(71) 3322-0543 / (71) 99407-0017
Av. Joana Angélica, 1039
40050-001 
salvador@cpb.com.br 

CEARÁ
FORTALEZA
CENTRO
(85) 3252-5779 / (85) 99911-0304
R. Barão do Rio Branco, 1564
60025-060 
fortaleza@cpb.com.br

DISTRITO FEDERAL
BRASÍLIA
ASA NORTE
(61) 3321-2021 / (61) 98235-0008
SCN | Bl. A | Qd. 1 | Lj. 17/23 | Ed. Number One
70711-900
brasilia@cpb.com.br

GOIÁS
GOIÂNIA
SETOR CENTRAL 
(62) 3229-3830 
Av. Goiás, 766 | Quadra 12 | Lote 82
74020-200
goiania@cpb.com.br

MATO GROSSO DO SUL
CAMPO GRANDE
CENTRO 
(67) 3321-9463 
R. Quinze de Novembro, 589
79002-140 
campo.grande@cpb.com.br

MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE
CENTRO
(31) 3309-0044 / (31) 99127-1392
Rua dos Guajajaras, 860
30180-100
belo.horizonte@cpb.com.br

PARÁ
BELÉM
MARCO
(91) 3353-6130
Tv. Barão do Triunfo, 3588
66095-055
belem@cpb.com.br

PARANÁ
CURITIBA
CENTRO
(41) 3323-9023 / (41) 99706-0009
R. Visc. do Rio Branco, 1335 | Loja 1
80420-210
curitiba@cpb.com.br

PERNAMBUCO
RECIFE
SANTO AMARO   
(81) 3031-9941 / (81) 99623-0043 
R. Gervásio Pires, 631
50050-070 
recife@cpb.com.br

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
TIJUCA 
(21) 3872-7375 
R. Conde de Bonfim, 80 | Loja A
20520-053
rio@cpb.com.br

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE
CENTRO
(51) 3026-3538 
R. Coronel Vicente, 561
90030-041
porto.alegre@cpb.com.br

SÃO PAULO
ENGENHEIRO COELHO
UNASP/EC
(19) 3858-1398 / (19) 98165-0008 
Rod. SP 332, km 160 | Faz. Lagoa Bonita
13445-970 – Cx. Postal 11 
unasp@cpb.com.br 

HORTOLÂNDIA
PARQUE ORTOLÂNDIA 
(19) 3503-1070 
R. Pastor Hugo Gegembauer, 656
13184-010
hortolandia@cpb.com.br

SANTO ANDRÉ
CENTRO
(11) 4438-1818
Tv. Lourenço Rondinelli, 111
09020-120
santo.andre@cpb.com.br

SÃO PAULO
MOEMA
(11) 5051-1544
Av. Juriti, 563
04520-001
moema@cpb.com.br

PRAÇA DA SÉ
(11) 3106-2659 (11) 95975-0223
Praça da Sé, 28 | 5o Andar
01001-000
se@cpb.com.br

VILA MATILDE
(11) 2289-2021 
R. Gil de Oliveira, 153
03509-020 
vila.matilde@cpb.com.br

TATUÍ
LOJA DA FÁBRICA
(15) 3205-8905
Rod. SP 127, km 106
18279-900
loja.fabrica@cpb.com.br

FADBA – CACHOEIRA, BA
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Adriática 

94 
15 

3.664 
9.050.000

Báltica 
89 

8 
5.986 

6.033.000
Britânica 

 294 
112 

38.213 
71.546.000

Dinam
arquesa 

39 
1  

2.447 
5.892.000

Finlandesa 
62 

9  
4.678  

5.518.000
H
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113 

29 
5.223 

9.758.000
Holandesa 

58 
16 

6.002 
17.235.000

N
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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 
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M
issão Grega 
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1
   Abrir um

 centro de influência em
 Sortland, N

oruega.
2

   Estabelecer um
a igreja em

 N
ova Belgrado, Sérvia.

3
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 centro de influência 
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icósia, Chipre.
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