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Estudando e Aplicando a História
A história desta semana, que se encon-

tra em Jeremias 36:1-8, 21-26, aconteceu no 
quarto ano do reinado de Jeoaquim. Leia em 
sua Bíblia o interessante relato. Jeremias 
estava impedido de dar sua mensagem. Por 
isso, Baruque, seu fi el assistente, fi cou en-
carregado de ir ao templo e ler a mensagem 
para o povo. Observe a reação das  pessoas 
envolvidas. Depois, responda às seguintes 
perguntas:

Até este momento da história, Deus ainda 
estava pronto a desistir de punir o povo de 
Judá se eles se arrependessem? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Introdução
A missão de Jeremias era falar ao povo e 

aos governantes de Judá que a paciência de 
Deus havia fi nalmente chegado ao fi m. Mui-
tas e muitas vezes foram feitos apelos para 
que o povo se arrependesse. Aquela nação 
também foi advertida diversas vezes a res-
peito do castigo divino, caso o povo não se ar-
rependesse de seus maus caminhos. Dessa 
vez, a mensagem foi mais forte. O desastre 
estava chegando. O reino de Judá deveria se 
preparar para ser atacado e dominado pelos 
inimigos, porque insistiu em se recusar a dar 
ouvidos às constantes advertências enviadas 
por Deus por meio de Seus profetas.

Assim que Jeremias e o escriba Baru-
que prepararam o rolo para ser lido ao povo 
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SÁBADO – 4 DE JULHO

“Talvez, quando o povo de 
Judá souber de cada uma 
das desgraças que planejo 
trazer sobre eles, cada 
um se converta de sua 
má conduta e Eu perdoe a 
iniquidade e o pecado deles” 
(Jeremias 36:3).

Tempestade
     à  Vista
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Estudando e Aplicando a História
A história desta semana, que se encon-

tra em Jeremias 36:1-8, 21-26, aconteceu no 
quarto ano do reinado de Jeoaquim. Leia em 
sua Bíblia o interessante relato. Jeremias 
estava impedido de dar sua mensagem. Por 
isso, Baruque, seu fi el assistente, fi cou en-
carregado de ir ao templo e ler a mensagem 
para o povo. Observe a reação das  pessoas 
envolvidas. Depois, responda às seguintes 
perguntas:

Até este momento da história, Deus ainda 
estava pronto a desistir de punir o povo de 
Judá se eles se arrependessem? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Qual foi o propósito de Jeremias ao pedir 
a Baruque que lesse o rolo ao povo? Por que 
o próprio Jeremias não o leu?
____________________________________
____________________________________

Qual foi a resposta do rei e seus conselhei-
ros ao rolo de Baruque? O que você acha que 
o rei quis mostrar agindo assim?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Em sua opinião, qual a melhor maneira de 
alertar as pessoas sobre as consequências 
de suas ações? Que tipo de advertências você 
se mostra mais disposto a ouvir?
____________________________________
____________________________________ 

proclamando a mensagem de Deus, ele foi 
entregue nas mãos do rei. Como líder da na-
ção, o rei deveria ter sido o primeiro a aceitar 
a advertência de Deus e dar um exemplo de 
arrependimento. Em vez disso, ele fez uma 
manifestação pública de seu desprezo pela 
mensagem de Deus.

A maioria de nós, assim como o rei de Judá, 
não gosta de ouvir palavras de advertência. 
Preferimos pensar que as coisas estão bem, 
mesmo quando temos certeza de estar no ca-
minho errado. Embora a mensagem de Jesus 
tenha sido de amor em vez de temor, como 
foi o caso dos profetas hebreus, Ele advertiu 
a respeito do julgamento de Deus e das con-
sequências de nossos pecados. Hoje ainda 
há espaço para as palavras de advertência.

Introdução
A missão de Jeremias era falar ao povo e 

aos governantes de Judá que a paciência de 
Deus havia fi nalmente chegado ao fi m. Mui-
tas e muitas vezes foram feitos apelos para 
que o povo se arrependesse. Aquela nação 
também foi advertida diversas vezes a res-
peito do castigo divino, caso o povo não se ar-
rependesse de seus maus caminhos. Dessa 
vez, a mensagem foi mais forte. O desastre 
estava chegando. O reino de Judá deveria se 
preparar para ser atacado e dominado pelos 
inimigos, porque insistiu em se recusar a dar 
ouvidos às constantes advertências enviadas 
por Deus por meio de Seus profetas.

Assim que Jeremias e o escriba Baru-
que prepararam o rolo para ser lido ao povo 

Introdução
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DOMINGO – 5 DE JULHO

SÁBADO – 4 DE JULHO

“Talvez, quando o povo de 
Judá souber de cada uma 
das desgraças que planejo 
trazer sobre eles, cada 
um se converta de sua 
má conduta e Eu perdoe a 
iniquidade e o pecado deles” 
(Jeremias 36:3).
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Você Sabia?
• Era inverno quando o rolo com as ad-

vertências de Jeremias foi lido na presença 
do rei. Os líderes estavam reunidos junto a 
uma lareira. Em vez de fi car preocupado, o 
rei fi cou com raiva. Por isso, ele cortou com 
uma faca as partes lidas e as lançou ao fogo.

• Deus mandou Jeremias escrever a men-
sagem em outro rolo. Não deveria faltar nada 
do que estava no primeiro.

• Jonas apresentou uma mensagem se-
melhante ao rei de Nínive. A cidade seria 
destruída! Mas o rei e o povo se arrepende-
ram e Deus escolheu não castigar os nini-
vitas. Uma nação pagã escolheu aceitar a 

TERÇA – 7 DE JULHO
Ainda havia chance para Judá! Leia o Texto-

chave desta semana, que se encontra em 
Jeremias 36:3. A pregação do profeta tinha 
como propósito levar o povo de volta aos ca-
minhos de Deus. Se considerassem a men-
sagem de advertência e se arrependessem, 
o juízo poderia ser evitado.

Muitas das predições e avisos que os pro-
fetas trouxeram ao povo de Deus eram con-
dicionais. Se eles continuassem em seus 
caminhos corrompidos, viria a destruição. 
Mas se eles estivessem dispostos a mudar, 
o futuro seria diferente.

Mesmo Jeremias, que estava dando ao 
povo de Judá o aviso fi nal de Deus, levou a 
mensagem de que se o povo se arrependes-
se Deus os perdoaria. 

A maioria dos avisos com que nos depa-
ramos também são condicionais. Eles são 
o que os programadores de informática 

consideram afi rmações “se-então” – se
você fi zer isso, então aquilo acontecerá. 
Se você assistir televisão ao invés de estu-
dar, então você reprovará em seu exame – 
mas se mudar sua atitude e estudar, então
você será aprovado. 

Pense em alguns outros avisos “se-então” 
que estão relacionados com seu dia a dia:

SE EU...
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

ENTÃO...
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Até mesmo a destruição no fi m dos tem-
pos é algo que nós podemos evitar. Se nós 
nos afastarmos do pecado e colocarmos 
nossa confi ança em Jesus, então desfruta-
remos a eternidade no Céu com Ele.
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Você Sabia?
• Era inverno quando o rolo com as ad-

vertências de Jeremias foi lido na presença 
do rei. Os líderes estavam reunidos junto a 
uma lareira. Em vez de fi car preocupado, o 
rei fi cou com raiva. Por isso, ele cortou com 
uma faca as partes lidas e as lançou ao fogo.

• Deus mandou Jeremias escrever a men-
sagem em outro rolo. Não deveria faltar nada 
do que estava no primeiro.

• Jonas apresentou uma mensagem se-
melhante ao rei de Nínive. A cidade seria 
destruída! Mas o rei e o povo se arrepende-
ram e Deus escolheu não castigar os nini-
vitas. Uma nação pagã escolheu aceitar a 

TERÇA – 7 DE JULHOconsideram afi rmações “se-então” – se
você fi zer isso, então aquilo acontecerá. 
Se você assistir televisão ao invés de estu-
dar, então você reprovará em seu exame – 
mas se mudar sua atitude e estudar, então
você será aprovado. 

Pense em alguns outros avisos “se-então” 
que estão relacionados com seu dia a dia:

SE EU...
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

ENTÃO...
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Até mesmo a destruição no fi m dos tem-
pos é algo que nós podemos evitar. Se nós 
nos afastarmos do pecado e colocarmos 
nossa confi ança em Jesus, então desfruta-
remos a eternidade no Céu com Ele.

1313

“Se o Meu povo, que se chama pelo Meu nome, se humilhar e orar, 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)

oportunidade de arrependimento, enquan-
to o povo escolhido de Deus rejeitou a men-
sagem e o mensageiro.

• Na época de Jeremias, o poder da As-
síria estava quase no fi m. O Egito ainda era 
uma nação poderosa e o rei de Judá confi ava 
muito em sua aliança com os egípcios. Mas 
um grande poder estava surgindo – o Impé-
rio Babilônico. Foi a poderosa nação de Babi-
lônia que colocou os olhos no reino de Judá. 
A tomada de Judá pelos babilônios foi, de cer-
ta forma, uma consequência natural de esco-
lher o lado errado numa guerra de poder que 
estava acontecendo naquela região. Mas, por 
outro lado, como deixa claro o livro de Jere-
mias, essa foi a maneira de Deus enviar uma 
mensagem a Seu povo – se eles não fossem 
fi éis a Ele, eles sofreriam a punição.

40769 – Lição Adol. 3 Tri. 2020
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.18 February 2020 9:40 am

P2P3



“O Senhor declarou: ‘En-
viei a vocês, repetidas vezes, 
todos os Meus servos, os 
profetas. Eles lhes diziam 
que cada um de vocês deveria 

converter-se da sua má con-
duta, corrigir as suas ações e 
deixar de seguir outros deuses 
para prestar-lhes culto. Assim, 
vocês habitariam na terra que 
dei a vocês e a seus antepassa-
dos. Mas vocês não Me deram 
atenção nem Me obedeceram’ 
(Jr 35:15). Quando as pessoas des-
prezam a correção a ponto de seu 

coração fi car endurecido, o Senhor 
permite que elas sejam levadas por 
outras infl uências. Ao recusarem a 
verdade, aceitam a falsidade, que 
as leva à sua própria destruição” 
(Os Ungidos, p. 184).

FLASH
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impactoimpacto
Versos de

Ezequiel 33:11
Mateus 4:17
2 Pedro 3:9

SEXTA – 10 DE JULHO

QUINTA – 9 DE JULHO

QUARTA – 8 DE JULHO
Jeremias advertiu o povo de Judá de que 

o julgamento viria sobre eles caso não mu-
dassem de atitude. Muitos fi caram indife-
rentes e ignoraram o profeta de Deus. O rei 
demonstrou seu desagrado ao lançar ao fogo 
as tiras do livro com as advertências, como 
se pudesse impedir que a profecia se cum-
prisse. O coração do povo havia se endure-
cido e a mensagem de salvação foi rejeitada.

Igualmente, Deus nos envia mensagens 
hoje – por meio de Sua Palavra, de nossa 
consciência, de amigos cristãos, dos pais, 
dos professores e da igreja. Nem sempre 
respondemos às advertências como 
deveríamos – às vezes nos sentimos 
culpados, mas não fazemos nada; 
às vezes uma advertência nos tor-
na ainda mais rebeldes e deter-
minados a agir da nossa própria 
maneira. Se você tem recebi-
do uma mensagem a respeito 
de algo que precisa mudar em 
sua vida – e está convencido de 
que não se trata da opinião de uma 
pessoa mandona e sim da vontade 
de Deus expressa em Sua Palavra 

Leia o capítulo 35 do livro Os Ungidos. 
A teimosia do reino de Judá trouxe sérias 
consequências. De um modo geral, a men-
sagem de Jeremias parecia terrível. Mas 
ele não falava apenas de destruição. Mui-
tas promessas foram feitas para aque-
les que escolhessem viver uma vida san-
ta em meio à apostasia. Eles receberiam 
forças para testemunhar por Deus. “Es-
sas promessas soaram como uma música 
suave e agradável aos ouvidos dos fi éis ado-
radores de Deus. Nos lares em que os con-
selhos de um Deus fi el à aliança com Seu 
povo ainda eram respeitados e obedecidos, 
até mesmo as crianças se sentiram profun-
damente animadas por essas promessas”
(Os Ungidos, p. 185).

A reação às advertências pode fazer toda a 
diferença! Como você tem reagido aos con-
selhos de amigos, professores, pais e líde-
res cristãos? A Bíblia tem sido o seu guia 
quando precisa tomar uma decisão?

Leia em sua Bíblia os Versos de Impacto
desta semana. Eles têm que ver com peca-
do, punição e arrependimento. Esses são 
assuntos nos quais não gostamos de pensar. 
Mas a Bíblia tem muito a dizer sobre eles!

Em suas próprias palavras, complete as 
afi rmações abaixo:

Deus tem que punir o pecado porque ____
___________________________________.

Arrependimento signifi ca  ___________
___________________________________.

Se nós nos arrependermos, então Deus 
irá _________________________________.

Frequentemente não gostamos de ser 
censurados. Preferimos responder atacando 

as pessoas que estão tentando nos alertar. 
Algumas pessoas escolhem ignorar a Pala-
vra de Deus porque ela está repleta de avi-
sos sobre o que irá acontecer se continuarem 
pecando. No entanto, mesmo que os avisos 
sejam ignorados, a mensagem continua lá: 
há uma tempestade a caminho e nós preci-
samos estar preparados. O primeiro passo 
para a prevenção é o arrependimento.

ALÉM DO ESTUDO

É superchato quando alguém chama nossa atenção porque estamos fazendo alguma coi-
sa errada. O problema é que às vezes também ignoramos os apelos de Deus e as chama-
das que Ele faz para que prestemos atenção ao que Sua Palavra e os Seus mensageiros di-
zem. Você já passou pelo constrangimento de ser repreendido por alguém mais experiente 
do que você, por causa de um ponto de vista diferente do seu? O alerta dessa pessoa evitou 
que algo sério acontecesse? Discuta mais este tema em seu PG TEEN. 
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SEXTA – 10 DE JULHO

Leitura da Semana
•   Os Ungidos, capítulo 35

Jeremias advertiu o povo de Judá de que 
o julgamento viria sobre eles caso não mu-
dassem de atitude. Muitos fi caram indife-
rentes e ignoraram o profeta de Deus. O rei 
demonstrou seu desagrado ao lançar ao fogo 
as tiras do livro com as advertências, como 
se pudesse impedir que a profecia se cum-
prisse. O coração do povo havia se endure-
cido e a mensagem de salvação foi rejeitada.

Igualmente, Deus nos envia mensagens 
hoje – por meio de Sua Palavra, de nossa 
consciência, de amigos cristãos, dos pais, 
dos professores e da igreja. Nem sempre 
respondemos às advertências como 
deveríamos – às vezes nos sentimos 
culpados, mas não fazemos nada; 
às vezes uma advertência nos tor-
na ainda mais rebeldes e deter-
minados a agir da nossa própria 
maneira. Se você tem recebi-
do uma mensagem a respeito 
de algo que precisa mudar em 
sua vida – e está convencido de 
que não se trata da opinião de uma 
pessoa mandona e sim da vontade 
de Deus expressa em Sua Palavra 

– então passe algum tempo com Deus em 
oração e peça que Ele o ajude a mudar de 
atitude. Dessa maneira, sua vida estará em 
harmonia com a vontade de Deus. Lembre-se: 
Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. 
Suas advertências são sempre para o nos-
so próprio bem!

“Portanto, humilhem-se debaixo da pode-
rosa mão de Deus, para que Ele os exalte no 
tempo devido” (1 Pedro 5:6).

Leia o capítulo 35 do livro Os Ungidos. 
A teimosia do reino de Judá trouxe sérias 
consequências. De um modo geral, a men-
sagem de Jeremias parecia terrível. Mas 
ele não falava apenas de destruição. Mui-
tas promessas foram feitas para aque-
les que escolhessem viver uma vida san-
ta em meio à apostasia. Eles receberiam 
forças para testemunhar por Deus. “Es-
sas promessas soaram como uma música 
suave e agradável aos ouvidos dos fi éis ado-
radores de Deus. Nos lares em que os con-
selhos de um Deus fi el à aliança com Seu 
povo ainda eram respeitados e obedecidos, 
até mesmo as crianças se sentiram profun-
damente animadas por essas promessas”
(Os Ungidos, p. 185).

A reação às advertências pode fazer toda a 
diferença! Como você tem reagido aos con-
selhos de amigos, professores, pais e líde-
res cristãos? A Bíblia tem sido o seu guia 
quando precisa tomar uma decisão?

as pessoas que estão tentando nos alertar. 
Algumas pessoas escolhem ignorar a Pala-
vra de Deus porque ela está repleta de avi-
sos sobre o que irá acontecer se continuarem 
pecando. No entanto, mesmo que os avisos 
sejam ignorados, a mensagem continua lá: 
há uma tempestade a caminho e nós preci-
samos estar preparados. O primeiro passo 
para a prevenção é o arrependimento.

“Arrependimento não é tanto remorso pelo que nós 
fi zemos, mas também medo das consequências.” – 

Francois de la Rouchefoucauld

“Jesus reservou Suas palavras mais duras aos 
pecados ocultos da hipocrisia, orgulho, 
ganância e legalismo.” – Philip Yancey

“Arrependimento não é tanto remorso pelo que nós 

COM

 OLHOS
OUTROS

ALÉM DO ESTUDO

É superchato quando alguém chama nossa atenção porque estamos fazendo alguma coi-
sa errada. O problema é que às vezes também ignoramos os apelos de Deus e as chama-
das que Ele faz para que prestemos atenção ao que Sua Palavra e os Seus mensageiros 
dizem. Você já passou pelo constrangimento de ser repreendido por alguém mais experiente
do que você, por causa de um ponto de vista diferente do seu? O alerta dessa pessoa evitou 
que algo sério acontecesse? Discuta mais este tema em seu PG TEEN. 
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Ano Bíblico 
3o Trimestre

Julho

❑  Qua. 1o – Isaías 5
❑  Qui. 2 – Isaías 11
❑  Sex. 3 – Isaías 26
❑  Sáb. 4 – Isaías 35
❑  Dom. 5 – Isaías 36
❑  Seg. 6 – Isaías 37
❑  Ter. 7 – Isaías 38
❑  Qua. 8 – Isaías 39
❑  Qui. 9 – Isaías 40
❑  Sex. 10 – Isaías 42
❑  Sáb. 11 – Isaías 43
❑  Dom. 12 – Isaías 58
❑  Seg. 13 – Isaías 60
❑  Ter. 14 – Isaías 63
❑  Qua. 15 – Jeremias 9
❑  Qui. 16 – Jeremias 10
❑  Sex. 17 – Jeremias 24
❑  Sáb. 18 – Jeremias 26
❑  Dom. 19 – Jeremias 32
❑  Seg. 20 – Jeremias 52
❑  Ter. 21 – Daniel 1
❑  Qua. 22 – Daniel 2
❑  Qui. 23 – Daniel 3
❑  Sex. 24 – Daniel 4
❑  Sáb. 25 – Daniel 5
❑  Dom. 26 – Daniel 6
❑  Seg. 27 – Daniel 7 e 8
❑  Ter. 28 – Daniel 9
❑  Qua. 29 – Daniel 12
❑  Qui. 30 – Oseias 14
❑  Sex. 31– Joel 2

Agosto

❑  Sáb. 1o – Amós 8
❑  Dom. 2 – Obadias
❑  Seg. 3 – Jonas 1 e 2
❑  Ter. 4 – Jonas 3 e 4
❑  Qua. 5 – Miqueias 4
❑  Qui. 6 – Naum 1
❑  Sex. 7 – Habacuque 3
❑  Sáb. 8 – Sofonias 2
❑  Dom. 9 – Ageu 2
❑  Seg. 10 – Zacarias 4
❑  Ter. 11 – Malaquias 3 e 4
❑  Qua. 12 – Mateus 1
❑  Qui. 13 – Mateus 2
❑  Sex. 14 – Mateus 3
❑  Sáb. 15 – Mateus 4
❑  Dom. 16 – Mateus 5
❑  Seg. 17 – Mateus 6
❑  Ter. 18 – Mateus 7
❑  Qua. 19 – Mateus 8
❑  Qui. 20 – Mateus 9
❑  Sex. 21 – Mateus 10
❑  Sáb. 22 – Mateus 11
❑  Dom. 23 – Mateus 12
❑  Seg. 24 – Mateus 13
❑  Ter. 25 – Mateus 14
❑  Qua. 26 – Mateus 15
❑  Qui. 27 – Mateus 16
❑  Sex. 28 – Mateus 17
❑  Sáb. 29 – Mateus 18
❑  Dom. 30 – Mateus 19
❑  Seg. 31 – Mateus 20

Setembro

❑  Ter. 1o – Mateus 21
❑  Qua. 2 – Mateus 22
❑  Qui. 3 – Mateus 23
❑  Sex. 4 – Mateus 24
❑  Sáb. 5 – Mateus 25
❑  Dom. 6 – Mateus 26
❑  Seg. 7 – Mateus 27
❑  Ter. 8 – Mateus 28
❑  Qua. 9 – Marcos 1
❑  Qui. 10 – Marcos 2
❑  Sex. 11 – Marcos 3
❑  Sáb. 12 – Marcos 4
❑  Dom. 13 – Marcos 5
❑  Seg. 14 – Marcos 6
❑  Ter. 15 – Marcos 7
❑  Qua. 16 – Marcos 8
❑  Qui. 17 – Marcos 9
❑  Sex. 18 – Marcos 10
❑  Sáb. 19 – Marcos 11
❑  Dom. 20 – Marcos 12
❑  Seg. 21 – Marcos 13
❑  Ter. 22 – Marcos 14
❑  Qua. 23 – Marcos 15
❑  Qui. 24 – Marcos 16
❑  Sex. 25 – L ucas 1
❑  Sáb. 26 – Lucas 2
❑  Dom. 27 – Lucas 3
❑  Seg. 28 – Lucas 4
❑  Ter. 29 – Lucas 5
❑  Qua. 30 – Lucas 6

OP – Título do material
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Lição da Escola Sabatina

Jul • Ago • Set 2020

Lição da Escola Sabatina

Jul • Ago • Set 2020

3

2

1

P
R

O
JE

TO
S E

SP
ECIA

IS
1

   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
fundam

ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.

U
N

IÕ
ES 

IGREJAS 
GRU

PO
S 

M
EM

BRO
S 

PO
PU

LAÇÃO
Cam

arões 
955 

581 
112.493 

25.641.000
Central Africana 

137 
96 

14.285 
28.913.000

Leste N
igeriana 

683 
612 

160.053 
41.956.425

Leste do Sahel 
199 

346 
27.297 

86.871.000
N

orte de Gana 
902 

1.092 
198.887 

15.073.782
N

orte N
igeriana 

234 
403 

45.612 
97.075.650

Sul de Gana 
927 

1.244 
166.768 

14.390.218
Oeste Africana 

131 
208 

34.842 
24.458.000

Oeste N
igeriana 

297 
473 

57.691 
56.842.925

Oeste do Sahel 
58 

92 
16.255 

44.895.000
TO

TAL 
4.523 

5.147 
834.183 

436.117.000

D
IV

ISÃ
O

 CEN
TR

O
-O
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FR

ICA
N

A

Brazavile

M
auritânia

Senegal
Gâm

bia

Guiné-Bissau
Guiné

M
ali

N
igéria

República 
Centro-Africana
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Rep. do
Congo

Benim

Burkina Faso
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do M
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Gana Togo

Guiné Equatorial

São Tom
é

e Príncipe

Libéria

Serra Leoa

N
íger

Chade

Saara
Argélia

Líbia
Egito

Sudão

Sudão do Sul

U
ganda

Q
uênia

Etiópia

Eritreia

Angola

República Dem
ocrática 

do Congo

N
ouakchott

Conacri
Freetow

n

M
onróvia

Acra
Lom

é
Abidjã

Porto N
ovo

Abuja

N
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ena

Dakar

Banjul

Bissau

Bam
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Bobo Diulasso

N
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Yaoundé
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Libreville
São Tom

é M
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Volta Futuroao
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