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3 Estabelecer um centro médico

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.
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SABATINA

A graça de Deus nos dá fé
A graça de Deus é ilimitada, clara, sempre poderosa para nos encontrar, perdoar, libertar e
conceder tudo de que precisamos para viver maravilhosa e plenamente, servindo e adorando
a Deus.
Como usar este guia de estudo da Bíblia
Estas lições são destinadas a relembrar o que você estudou sobre a Bíblia, na Escola Sabatina, no sábado anterior. Elas incluem sugestões para você pôr em prática, na vida diária, o
que aprendeu. Também há aqui ideias que ajudarão você a comunicar-se com Deus através
da oração, estudo da Bíblia e reflexão sobre o que leu. Esta é a maneira de aperfeiçoar seu
relacionamento com Jesus.
As histórias e atividades apresentadas aqui não são como as lições da escola que você estuda com antecedência para uma prova. Na verdade, grande parte da lição de Escola Sabatina é
o estudo que você faz da Bíblia e as considerações entre você e o professor na Escola Sabatina.
Pode ser que você não tenha uma classe de Escola Sabatina que estude a lição. Ou, talvez,
você deseje conhecer a história bíblica antes de ir à Escola Sabatina. Se assim for, por que não
ler por si mesmo os textos bíblicos e referências que aparecem no início de cada história? Melhor ainda, leia-os com um adulto no culto de pôr do sol na sexta-feira. Você pode até pensar
em algumas perguntas à medida que lê. Certifique-se de anotar essas perguntas e esclarecê-las
com seu professor, no sábado de manhã.
O mais importante, porém, é que você tome tempo para ler, orar e, todos os dias, meditar
sobre Jesus. Peça-Lhe que o ajude a aplicar na vida real aquilo que você estudou. Não é o que
você sabe mentalmente, mas o que faz de coração, que o ajuda a tornar-se um cristão cada
vez mais firme.
Tenha um feliz crescimento em Jesus!
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LIÇÃO 1

O homem mais sábio
da Terra
Um pedido concedido pelo Rei do Universo
Referências: 1 Reis 3:1-15; 4:29-34

Verso para memorizar
“Prefiram a Minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis; nada do que vocês possam desejar compara-se a ela.”
Provérbios 8:10, 11.

Mensagem central
Deus nos concede sabedoria para podermos servir os outros.

A

qui está a última planta para o jardim do palácio – disse o jovem mordomo.
Seus músculos se estiravam com o peso do vaso e da planta grande e frondosa. – Onde devo colocá-la?
– Coloque-a neste canto, ao lado contrário daquela outra – respondeu o encarregado de eventos especiais do rei Salomão, apontando para o trono.
O mordomo levou a planta escada acima e a posicionou cuidadosamente atrás do
trono. Por alguns instantes, olhou ao redor observando a sala real.
– Ficou ótimo! – ele exclamou.
– Muito obrigado, meu amigo – disse o encarregado. – Espero que o rei Salomão
também goste tanto quanto você.
– Ah, tenho certeza de que ele gostará – disse
o jovem, sentando-se nos degraus para descansar
Sábado, 4 de julho
um pouco. – Gostaria de poder ver tudo.
– Acho que posso cuidar disso – acrescentou
. Faça a atividade desta semana Servos Sábios.
o encarregado, sorrindo. – Puxe aquelas cortinas
. Estude Os Ungidos, p. 11-14;
púrpuras onde estão os enfeites.
Mente, Caráter e PersonaliO mordomo se levantou e puxou as cortinas,
dade, v. 1, p. 193, 194; v. 2,
abrindo uma pequena área com dois banquinhos.
p. 741; Mensagens Escolhi– Pedi permissão ao mestre de cerimônias para
das, v. 3, p. 306, 307.
que você pudesse ficar aqui comigo durante todo
. Ano Bíblico: Isaías 35.
o cerimonial. Esteja aqui amanhã antes do nascer

–

4

4 de julho de 2020
Domingo, 5 de julho
. Leia a história O Homem Mais Sábio da Terra.

. Comece a aprender o verso para
memorizar.

. Louve a Deus pela sabedoria que
dá a você.

. Ano Bíblico: Isaías 36.

do Sol. Você precisa estar em seu lugar antes
que qualquer um tenha chegado.
Na manhã seguinte, antes que os raios de
sol iluminassem o céu, Tomé passou pela
entrada de serviço do palácio e perguntou
ao cozinheiro se o encarregado dos eventos
já havia chegado.
– Há horas que ele já está aqui – o cozinheiro respondeu, sem se virar.
Correndo para a sala do trono, o mordomo perguntou ao encarregado:
– Posso ajudá-lo em alguma coisa?

Segunda, 6 de julho
. Leia 1 Reis 3:1-4.
. Pense: Como você pode demonstrar seu amor a Deus?

. Faça algo hoje que envolva
outras pessoas e demonstre
seu amor a Deus.
. Ore pedindo a Deus que o ajude a estar com os olhos voltados para Ele, mesmo quando
estiver muito ocupado.
. Ano Bíblico: Isaías 37.
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– Não, obrigado, está tudo pronto aqui. O mestre de cerimônias já desceu e verificou todos os detalhes – respondeu o encarregado. – Pergunte ao cozinheiro se ele
precisa de ajuda.
O tempo passou rapidamente enquanto o
mordomo ajudava na cozinha. Quando a cerimônia ia começar, o encarregado chamou-
Terça, 7 de julho
o a um canto.
– Já está na hora de irmos – ele sussurrou.
. Leia 1 Reis 3:5-9.
Os dois rapidamente se dirigiram ao “esconde. Pense: Você acha que Salomão
rijo”.
O encarregado cuidadosamente arrumou
poderia ter pensado em pedir
outras coisas a Deus? Quanta
as cortinas para que pudessem ver tudo sem sesabedoria Salomão demonstrou
rem notados. Assim que se acomodaram, os ofiao pedir “sabedoria”?
ciais da corte entraram e tomaram suas posições.
. Faça uma relação com cinco
Quando soaram as trombetas, o rei Salocoisas que pediria se alguém lhe
mão entrou na sala, seguido por seus criados
dissesse que poderia ter qualpessoais. Ao passar pela sala, as pessoas se enquer coisa que desejasse. Diga
por que iria querer essas coisas e
curvavam. O jovem mordomo ficou imprespara que gostaria de usar.
sionado com as roupas elegantes e a coroa
. Ore pelos líderes de nossa igrecheia de pedras preciosas que Salomão usava.
ja, pois precisam de sabedoria
O rei subiu as escadas e sentou-se no troem seu trabalho pessoal.
no. Dois servos arrumaram sua capa verme. Ano Bíblico: Isaías 38.
lha e dourada. Outro lhe entregou o cetro.
Finalmente, o rei estava pronto para receber
seus convidados.
Uma vez mais, as trombetas foram tocadas e começou o desfile de reis, primeiros-
Quarta, 8 de julho
ministros e outros chefes de Estado que se
dirigiam à sala do trono.
. Leia 1 Reis 3:10-13.
– Por que vieram tantas pessoas, hoje?
. Pense: Por que Deus prometeu
Não é nenhuma data especial – sussurrou o
a Salomão tudo aquilo que ele
poderia ter pedido e não pediu?
jovem mordomo.
Se Salomão quis sabedoria para
– Todos vieram para ouvir as palavras
servir o povo, como você imasábias do rei Salomão – o encarregado de
gina que ele serviu, usando os
eventos respondeu bem baixinho.
dons que Deus lhe deu?
– E como ele ficou tão sábio? – insistiu o
. Ore pedindo a Deus que lhe dê
mordomo.
sabedoria para usar seus dons
em favor de outras pessoas.
– Ele pediu sabedoria. Salomão tinha ape. Ano Bíblico: Isaías 39.
nas vinte anos quando se tornou rei – disse o
encarregado. – Como a maioria dos príncipes,

6

Quinta, 9 de julho
. Leia 1 Reis 3:14, 15.
. Pense: Que condição Deus colocou para o último dom que daria a Salomão? Por que esse dom foi condicional?

. Peça a um adulto que lhe conte um sonho em que sentiu que Deus estava
falando com ele. Pergunte como isso o influenciou.

. Ore pedindo a Deus que o ajude a estar aberto a todas as formas que Ele
utiliza para Se comunicar com você.

. Ano Bíblico: Isaías 40.
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ele não possuía nenhuma grande responsabilidade. Sabia que não teria condições para
governar um país. Certa noite, ele teve um
Sexta, 10 de julho
sonho. Deus apareceu a ele e disse: “Peça-Me
o que quer que Eu lhe dê.”
. Leia 1 Reis 4:29-34.
– Você quer dizer que Deus daria ao rei
. Reescreva em seu Diário de Estudo
da Bíblia*, esses versos a respeito
qualquer coisa que ele pedisse? – pergunde você mesmo, usando seus dons,
tou o jovem.
talentos e interesses pessoais.
– Isso mesmo. Ele sabia que Deus havia
. Compartilhe esses versos com sua
sido justo e fiel com seu pai, Davi, mesmo
família e encoraje-a a colocar-se
quando ele cometia erros. Salomão sentiu
também nessas passagens.
a necessidade de ser guiado a fim de se
. Orem juntos para que vocês utilizem tudo o que Deus lhes deu
tornar um bom rei. Assim, pediu sabedoria
para servir os outros.
para governar o povo.
.
Ano Bíblico: Isaías 42.
– E foi tudo o que ele pediu? – o jovem
* Faça um caderninho para ser colocado
quis saber.
dentro
da Lição da Escola Sabatina, ou abra
– Sim, foi tudo – o encarregado responum arquivo especial em seu computador.
deu, sorrindo. – Deus ficou muito satisfeiEscreva ali seus pensamentos e ideias cada
to com o pedido de Salomão e respondeu:
vez que estudar a Bíblia.
“Você será tão sábio, de modo que nunca
houve ninguém como você e nunca mais
haverá. Você poderia ter pedido muitas outras coisas, mas não pediu. Assim, vou lhe dar coisas que você não Me pediu, como honra
e riqueza. Se Me obedecer como seu pai Me obedeceu, também lhe darei vida longa.”
– Então, o rei é mais sábio que todas essas pessoas juntas? – o moço perguntou,
arregalando os olhos.
– Muito mais. O rei também é muito talentoso – continuou o encarregado. – Ele
já escreveu mais de três mil provérbios e cânticos, além de saber tudo a respeito de
plantas e animais. Não há nada de que ele não entenda.
– Então, estou diante do homem mais sábio da Terra... – disse o moço.
– Sim. Você está – sorriu o encarregado.

Um recado para você…
“É desejável a sabedoria de Salomão, mas a de Cristo é incomparavelmente mais desejável
e essencial. Não podemos chegar a Cristo mediante simples preparo intelectual; por meio
dEle, porém, é-nos dado atingir o mais elevado lance da escada na grandeza intelectual. Ao
passo que a busca do conhecimento na arte, na literatura e no comércio não deve ser desencorajada, o de que primeiro deve o estudante assegurar-se é o conhecimento experimental
de Deus e Sua vontade” (Ellen G. White, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, p. 19).

8

Atividade da semana
SERVOS SÁBIOS
Para podermos servir os outros, precisamos de sabedoria. Considere este verso:
“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; revelam prudência todos os que o
praticam.” Salmo 111:10. De cima para baixo, lemos na primeira coluna “TEMOR DO
SENHOR”. Complete a palavra em cada linha adicionando uma letra para que, na coluna em branco, sejam formadas duas palavras que representam o que você será ao
seguir os princípios de Deus.

1. TRÂN

___ ITO

1. Movimento, circulação, tráfego

2. EST

___ TUA

2. Escultura

3. MOÇAM ___ IQUE

3. País africano de fala portuguesa

4. ORB

___ TA

4. Trajetória de um astro em torno de outro

5. REF

___ RMA

5. Reconstrução, conserto

6. DESCUL ___ A

6. Justificativa, pretexto

7. ORNITO ___ RINCO

7. Mamífero australiano que bota ovos e tem bico de pato

8. SE

8. Capital da Coreia

___ L

9. ESTRA ___ A
10. NOB
___ L
			

9. Via, caminho
10. Prêmio dado a pessoas ilustres por seus
 feitos pela ciência e pela humanidade

11. HI

___ O

11. Cântico de louvor

12. OLFA

___ O

12. Sentido que detecta odores

13. REM

___ DIO

13. Algo que combate a dor e a doença

9

P3

40772 – Lição Juvenis 3tri 2020 cap 1
12/2/2020 9:32

ANA
Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

