Mali

Bobo Diulasso

Argélia

Niamey

Burkina Faso

Acra

POPULAÇÃO
25.641.000
28.913.000
41.956.425
86.871.000
15.073.782
97.075.650
14.390.218
24.458.000
56.842.925
44.895.000
436.117.000

Níger

Líbia

Chade

N'djamena

Egito

Sudão

Uganda

Sudão do Sul

em Abuja, Nigéria.

3 Estabelecer um centro médico

Eritreia

Etiópia

Quênia

2 Abrir uma escola de ensino
fundamental e um centro de influência
urbano em Buchanan, Libéria.

1 Construir o Colégio Kobaya, para
ensino infantil, fundamental e médio,
em Conacri, Guiné.

P RO J E TO S E S P ECI A I S

República Democrática
do Congo

República
Centro-Africana
Bangui

Rep. do
Congo

Yaoundé

Camarões

Abuja

Nigéria

3

Malabo

Gabão

Angola

Brazavile

Libreville

Guiné Equatorial
São Tomé

São Tomé
e Príncipe

0

Abidjã

MEMBROS
112.493
14.285
160.053
27.297
198.887
45.612
166.768
34.842
57.691
16.255
834.183

36,0
sinatura R$

GRUPOS
581
96
612
346
1.092
403
1.244
208
473
92
5.147

R$ 11,20 – As

Saara

IGREJAS
955
137
683
199
902
234
927
131
297
58
4.523

R. F.
C. Q.
Coor. Ped.
Editor(a)

27February202010:02am

Designer

40769 – Lição Adol. 3 Tri. 2020

P2

o
r
u
t
Fu
Volta ao
ulso
Exemplar Av

UNIÕES
Camarões
Central Africana
Leste Nigeriana
Leste do Sahel
Norte de Gana
Norte Nigeriana
Sul de Gana
Oeste Africana
Oeste Nigeriana
Oeste do Sahel
TOTAL

Lomé

Benim
Costa
Togo
do Marfim
Porto Novo
Gana

Bamaco

Mauritânia
Nouakchott

Guiné

2

Freetown

Senegal
Gâmbia
Bissau

1
Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri

Guiné-Bissau

Banjul

Dakar

Jul • Ago • Set 2020

DIVISÃO CENTRO-OESTE AFRICANA

Lição da Escola Sabatina

Lição

4

18 a 25 de julho de 2020
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Texto-Chave

E

“O Senhor [...] advertiu-os
várias vezes por meio de
Seus mensageiros, pois
Ele tinha compaixão de
Seu povo e do lugar de Sua
habitação. Mas eles [...]
desprezaram as palavras
dEle e expuseram ao ridículo
os Seus profetas, até que a
ira do Senhor se levantou
contra o Seu povo, e já não
houve remédio”
(2 Crônicas 36:15, 16).
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SÁBADO – 18 DE JULHO
Introdução

Como cristãos, haverá momentos em que
as nossas escolhas terão consequências incertas – até mesmo assustadoras. Porém,
muito mais perigoso do que isso é não tomar a decisão correta pensando que uma
opção melhor aparecerá.
Ellen White declarou que Zedequias
“não tinha intenção alguma de fazer o mal,
mas também não tinha coragem de ficar do
lado do direito” (Os Ungidos, p. 198). A vida
de Zedequias nos ensina hoje que a Palavra de Deus é sempre confiável, mesmo
quando não nos faz sentir seguros. Obedeceremos a Deus nos momentos de crise apenas se já praticamos a fidelidade a
Ele no dia a dia. Não espere ser fiel nos
momentos de crise, se não for fiel agora mesmo.

A lição desta semana descreve o grande
erro na liderança de Zedequias – a falta de
ação. A coragem moral desse rei demonstrou ser pequena demais para um líder e o
resultado foi terrível para a sua família e
para o seu povo. As opções eram simples: (1)
submeter-se ao domínio babilônico e viver
em paz por 70 anos, ou (2) resistir e experimentar a força e o poder de Nabucodonosor.
Zedequias ouviu a palavra do Senhor por
meio de Jeremias, mas líderes não convertidos e falsos profetas o ameaçaram e o rei
deu ouvidos a Deus apenas em particular.
Porque Zedequias não agiu conforme as
suas convicções, as grandes muralhas de Jerusalém caíram, o templo glorioso de Jeová foi
saqueado e muitos foram mortos cruelmente.

DOMINGO – 19 DE JULHO
Estudando e Aplicando a História

Alguns podem achar que a destruição de
Jerusalém foi injusta. Leia Jeremias 38:1424 e compare as diferenças entre Jeremias
e Zedequias no resumo de 1 Crônicas. Como
uma pessoa se torna mais cuidadosa com a
opinião pública, mesmo quando a ameaça da
morte e a vergonha se aproximam?
____________________________________
Como você resumiria a mensagem principal desta história?
____________________________________
____________________________________
Como esta história afeta sua percepção
sobre os líderes? Como afeta sua percepção sobre Deus?
____________________________________
____________________________________

Zedequias foi o último rei a governar Judá
antes de Nabucodonosor levar o último grupo de Jerusalém cativo para Babilônia. Leia
em sua Bíblia o texto de 2 Crônicas 36:11-20
para conhecer os detalhes dessa história.
Depois, responda às perguntas
Como Zedequias demonstrou sua teimosia e dureza de coração?
____________________________________
____________________________________
Em sua opinião, a idade de Zedequias influenciou suas atitudes como rei? Quais são
as vantagens e desvantagens de ser um líder jovem?
____________________________________
____________________________________
23
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SEGUNDA – 20 DE JULHO

ouvidos ao conselho de Deus trouxe seus
resultados na ocasião em que Zedequias
cedeu aos anseios dos falsos profetas e
levou a nação a ser violentamente derrotada.
O Comentário Bíblico Adventista (v. 4,
p. 527) diz que, aparentemente, as decisões
de Zedequias demonstraram mais hesitação do que dúvida ou descrença. Talvez essa
característica reflita um problema mais
profundo de tentar encontrar à sua própria
maneira a salvação e a segurança em vez
de confiar nos caminhos de Deus.
A teimosia sempre leva ao sofrimento enquanto a humildade traz a cura. O rei Zedequias teve a oportunidade de obedecer
a Deus e fazer o que era certo, mas falhou
quando esteve sob pressão.
Que lição podemos extrair dessa experiência? _____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________

O Texto-Chave desta semana se encontra
em 2 Crônicas 36:15, 16, e praticamente resume a história do povo de Judá.
Jeremias tinha aceitado o chamado para
ser um profeta de Deus ainda muito jovem
(Jeremias 1:6 e 7) e viveu aproximadamente
nos anos 627 a.C. a 560 a.C. Zedequias reinou aproximadamente nos anos de 597 a
586 a.C. Nesse período, Zedequias presenciou a ruína final do povo de Deus ao serem
levados em cativeiro. O contexto geral dessa
história mostra Deus preparando Seu povo
para o juízo. O propósito de Deus era usar
Babilônia como um instrumento para disciplinar Judá.
Contudo, Deus não puniu Seu povo sem
oferecer-lhe a graça de ser restaurado.
Na verdade, Deus claramente planejou
aquele período para promover a restauração do povo, se as pessoas respondessem
com humildade e submissão. Por volta do
ano 586 a.C., a escolha trágica de não dar
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TERÇA – 21 DE JULHO

e seria levado para Babilônia (Jr 32:4, 5) e (2)
ele morreria em Babilônia, mas não a veria
(Ez 12:13)” (CBA, v. 4, p. 535).
• Quando Nabucodonosor ouviu a respeito
de Jeremias, mandou que ele fosse libertado
e ainda deu ordens para que o chefe da guarda lhe permitisse morar onde ele desejasse.
O fiel profeta também recebeu provisões e
presentes por ter defendido a submissão a
Babilônia. A Bíblia diz que Jeremias foi a Mispá e permaneceu entre o povo que foi deixado
na terra de Judá, sob o governo de Gedalias.
• Todas as profecias de Jeremias se cumpriram em relação a Judá.

Você Sabia?
• O cerco de Babilônia a Jerusalém durou
30 meses. No 9o dia do 4o mês do 11o ano do
reinado de Zedequias, as muralhas da cidade foram derrubadas. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado e sentenciado.
• Os filhos de Zedequias e os nobres foram mortos diante de seus olhos. Em seguida, vazaram os olhos do rei como castigo
por sua traiçoeira rebelião contra Nabucodonosor, a quem ele havia jurado lealdade,
em nome de Jeová. “Desta forma, duas profecias aparentemente exclusivas foram cumpridas: (1) Zedequias veria a Nabucodonosor

eri___
___
___
___
____

”
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QUARTA – 22 DE JULHO

Versos de

impacto

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de
Impacto desta semana.
Qual deles chamou mais sua atenção?
Por quê?
___________________________________
___________________________________
____________________________________
Em todas as idades, os cristãos se deparam
com a oportunidade de se levantar e mostrar
corajosamente ao mundo que a Palavra de
Deus é real, correta e verdadeira. Seja falar
em nome de Deus na sala de aula ou obedecer
à Palavra de Deus mesmo sendo ridicularizado por outros, há sempre um momento em
que é preciso se posicionar quanto a sua fé.

Salmo 78:8
Salmo 107:43
João 3:20

A maior parte do tempo isso parece ser
arriscado e assustador. Mas lembre-se de
que Deus promete defender Seus filhos fiéis.
Quem se deixa levar pela conveniência e
pelo que a opinião pública diz pode ter que
pagar um preço muito alto, como aconteceu
com Zedequias.
O exemplo de obediência de Jeremias
ainda é o melhor para ser seguido!

QUINTA – 23 DE JULHO
poderia ter sido bem diferente caso eles tivessem seguido os conselhos de Jeremias.
A fraqueza do rei trouxe consequências
terríveis para todo o povo. “O inimigo varreu a cidade como uma avalanche poderosa,
destruindo-a por completo” (Os Ungidos,
p. 198). Foi um grande vacilo da parte de
Zedequias!
A palavra hebraica para vacilar significa manquejar. Alguém que manca ou vacila está quase andando corretamente. Uma
perna funciona, a outra não. Um passo é firme, o outro vacilante. Andar, e mesmo cair, é
mais difícil que tropeçar. Mas, para tropeçar
em sua jornada com Deus, tudo o que você
tem que fazer é acreditar em algo e nunca
realmente fazer nada sobre isso.
A melhor maneira de prevenir tropeços
é andar totalmente apoiado em Deus. Essa é
a única garantia para não cair.

FL

ASH

“Com lágrimas, Jeremias
suplicou que Zedequias salvasse a si mesmo e ao povo.
Garantiu que, a menos que aceitasse o conselho de Deus, ele não
escaparia com vida e todas as suas
posses seriam entregues aos babilônios. Mas o rei não voltou atrás.
Ele decidiu seguir o conselho dos
falsos profetas. Por medo, tornouse escravo da opinião pública. Ele
não tinha intenção alguma de fazer
o mal, mas também não tinha coragem de ficar do lado do direito”
(Os Ungidos, p. 198).

Leia o capítulo 37 do livro Os Ungidos.
A história de Zedequias e do povo de Judá
26
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SEXTA – 24 DE JULHO

Onde está a lista daqueles que permaneceZedequias não estava inclinado a fazer
ram em silêncio? E quanto a você? Você será
o mal; na verdade, por várias vezes buscou o
cercado e dominado por não agir, ou se posiconselho de Jeremias. Sabia o que era cercionará e será contado entre os fiéis a Deus?
to e acreditava que deveria fazê-lo, mas não
Aqui está um bom verso da Bíblia que pode
tinha coragem suficiente para colocá-lo em
ajudá-lo a decidir: “Todavia, mesmo que veprática.
nham a sofrer porque praticam a justiça, voNosso mundo busca liderança – pessoas
cês serão felizes. Não temam aquilo que eles
que tenham um senso claro do que é certo e
temem, não fiquem amedrontados” (1 Peerrado, do que é verdadeiro e falso. Mesmo
dro 3:14). É o próprio Deus quem garante a
que alguns não queiram admitir, as pessoas
recompensa.
anseiam e buscam pela liderança de Deus.
Há muitos que vivem arrependidos, não por
algo que tenham feito, mas pelas coisas que
não fizeram.
Como você quer viver sua vida cristã? Uma
opção é agir como Zedequias: Vá com calma. Espere por um caminho mais fácil. Não arrisque ser odiado ou mal
compreendido.
Agora tente imaginar o olhar determinado no rosto dos heróis bíbli“Haverá determinado tempo quando nós
cos que enfrentaram a adversidade
precisaremos decididamente escolher a direção que
e declararam sua lealdade a Deus.
seguiremos ou o redemoinho dos eventos fará a
Noé. Moisés. Elias. Daniel. Ester.
decisão por nós.” – Herbert V. Prochnow
João Batista. Paulo. A lista das pessoas que foram fiéis parece não ter fim.
“Se os homens não forem governados por
Deus, eles serão governados por
tiranos.” – William Penn

COM
SORTUO
OLHOS

Leitura da Semana

• Os Ungidos, capítulo 37

ALÉM DO ESTUDO
O resultado da teimosia é o sofrimento. Uma pessoa teimosa não aceita críticas e sempre
está procurando resolver os problemas à sua própria maneira. Existe diferença entre teimosia e persistência? Faça uma rápida pesquisa para descobrir o significado das duas palavras. Zedequias estava teimando ou era persistente? Tem comentários importantes no
livro Os Ungidos, p. 197, 198. Não fique fora desta discussão. Leia e comente com seu grupo.
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