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– O que causou todo aquele tumulto há 
pouco? – o cozinheiro perguntou ao 
mordomo real, assim que ele entrou 

na cozinha. 
– Você ouviu daqui? – o mordomo perguntou.
– Acho que todos no palácio devem ter escuta-

do – o cozinheiro respondeu.
– Duas mulheres estavam brigando por causa 

de um bebê – o mordomo explicou.
– Verdade? – o cozinheiro fez um olhar de go-

zação. – Só duas? Parecia ser um harém! O que aconteceu? 
– Esta manhã, duas mulheres apareceram no portão com um bebê, exigindo ver 

o rei. Os guardas tentaram mandá-las 
embora. Mas, eu estava passando por 
ali naquela hora e disse aos guardas 
que as deixassem entrar e marcar um 
horário. Eu mesmo as levei até o 
secretário, porque teria que 
passar lá para checar 

LI
Ç
Ã

O
 3

Domingo, 19 de julho

.  Leia a história Regras da Sabedoria.

.  Pense: Por que o rei Salomão decidiu 
testar as duas mulheres daquela for-
ma? Você acha que Salomão foi justo 
em sua decisão? Por quê?

.  Ore pedindo a Deus que o ajude a ser 
justo no que quer que esteja fazendo 
com seus amigos.

.  Ano Bíblico: Jeremias 32.

Verso para memorizar
“Sirvam uns aos outros mediante o amor.” Gálatas 5:13.

Mensagem central
Revelamos o amor de Deus aos outros, servindo-os com justiça.

Sábado, 18 de julho

.  Faça a atividade desta se-
mana Tempo de Servir.

.  Estude Os Ungidos, p. 23, 
24; Benefi cência Social, p. 
92; Fé e Obras, p. 76.

.  Ano Bíblico: Jeremias 26.

Regras da sabedoria
Descobrindo a verdade
Referência: 1 Reis 3:16-28
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– O que causou todo aquele tumulto há 
pouco? – o cozinheiro perguntou ao 
mordomo real, assim que ele entrou 

na cozinha. 
– Você ouviu daqui? – o mordomo perguntou.
– Acho que todos no palácio devem ter escuta-

do – o cozinheiro respondeu.
– Duas mulheres estavam brigando por causa 

de um bebê – o mordomo explicou.
– Verdade? – o cozinheiro fez um olhar de go-

zação. – Só duas? Parecia ser um harém! O que aconteceu? 
– Esta manhã, duas mulheres apareceram no portão com um bebê, exigindo ver 

o rei. Os guardas tentaram mandá-las 
embora. Mas, eu estava passando por 
ali naquela hora e disse aos guardas 
que as deixassem entrar e marcar um 
horário. Eu mesmo as levei até o 
secretário, porque teria que 
passar lá para checar 

18 de julho de 2020

Verso para memorizar
“Sirvam uns aos outros mediante o amor.” Gálatas 5:13.

Mensagem central
Revelamos o amor de Deus aos outros, servindo-os com justiça.

Regras da sabedoria
Descobrindo a verdade
Referência: 1 Reis 3:16-28

a programação para a próxima semana. Contudo, o se-
cretário também não quis atendê-las. 

“Não vou embora até que possa ver o rei” a mulher 
com o bebê nos braços gritou. Perguntei a ela por 
que era tão urgente. Então, ela me contou a 
história mais incrível que já ouvi. Pensei: 
“Isso seria perfeito. Temos muitas pessoas 
do Egito aqui. Elas vieram por causa da 
sabedoria do rei Salomão. Se ele tivesse 
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Segunda, 20 de julho

.  Comece a aprender o verso para me-
morizar.

.  Faça em seu Diário de Estudo da Bí-
blia, uma lista com o nome das pesso-
as que você conhece e que precisam 
aprender acerca do amor de Deus.

.  Pense em maneiras de poder servi- 
las com amor.

.  Ore agradecendo a Deus a oportu-
nidade de servir os outros compar-
tilhando um pouco do amor divino.

.  Ano Bíblico: Jeremias 52.

que resolver um caso assim, seria uma 
boa oportunidade para demonstrar um 
pouco de sua sabedoria aos visitantes.”

– E qual era a história delas? – o cozi-
nheiro interrompeu.

– Elas moravam juntas na mesma casa 
e tiveram filhos com três dias de diferen-
ça. Um dos bebês morreu. Aparentemen-
te, a mãe deve ter dormido e sufocou a 
criança. Ela encobriu a morte do seu bebê, 
trocando-o pelo da outra mulher.

– Que atrevimento! – falou o cozi-
nheiro, revoltado. 
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– O pior é que a mãe do bebê que morreu 
insiste em dizer que não trocou as crianças.  
É claro que a mãe verdadeira conhece o filho. 
As duas discutiram por horas, sem chegar a um 
acordo. Os vizinhos e até as autoridades 
locais acabaram sendo envolvidos. Como 
é de se esperar, cada um formou sua opi-
nião e se posicionou em favor de uma ou 
de outra. Não se chegava a um consenso 
e a confusão estava criada. Finalmente, a 
verdadeira mãe disse que teriam que le-
var o caso para que outra pessoa decidis-
se. Todos sabiam que o rei Salomão havia 
pedido que Deus desse a ele sabedoria 

para governar com justiça. Assim, as mães 
vieram ao palácio, acompanhadas pelos 
vizinhos, pelas autoridades e por todos 
que se juntaram pelo caminho. 

– A mãe verdadeira calmamente contou 
ao rei que, por causa da morte do outro 

bebê, aquela mulher estava tentando tomar-lhe o filho. Em contrapartida, a outra 
mulher negou tudo, gritando e dizendo que a mãe verdadeira estava mentindo.  
A primeira mulher não gostou e retrucou no mesmo nível. 

– Na frente do rei? – o cozinheiro perguntou, abismado.
– E dos convidados também – o mordomo complementou. – Esse foi o barulho 

que você deve ter ouvido. Quando as mães se acalmaram, as duas contaram seu 
lado da história e foram bastante convincentes. Atenciosamente, o rei Salomão 
ouviu tudo o que tinham a dizer. Finalmente, o rei falou.

– O que ele disse?
“Tragam-me uma espada.”
– O quê? – o cozinheiro olhou, 

espantado.
– O escudeiro trouxe a espada 

– o mordomo continuou. – A lâ-
mina refletia o brilho da luz. Eu  
estremeci só de pensar no que 
aquela lâmina tão afiada poderia 
fazer. O rei Salomão olhou para a 
espada e, em seguida, olhou nos 

que resolver um caso assim, seria uma 
boa oportunidade para demonstrar um 
pouco de sua sabedoria aos visitantes.”

– E qual era a história delas? – o cozi-
nheiro interrompeu.

– Elas moravam juntas na mesma casa 
e tiveram filhos com três dias de diferen-
ça. Um dos bebês morreu. Aparentemen-
te, a mãe deve ter dormido e sufocou a 
criança. Ela encobriu a morte do seu bebê, 
trocando-o pelo da outra mulher.

– Que atrevimento! – falou o cozi-
nheiro, revoltado. 

Quarta, 22 de julho

.  Leia 1 Reis 3:16-23.

.  Pense: Se você fosse um detetive, que 
dicas iria procurar e que perguntas fa-
ria às mulheres?

.  Ore pedindo a Deus sabedoria para 
ver aquilo que nem sempre é óbvio.

.  Ano Bíblico: Daniel 2.

Terça, 21 de julho

.  Leia 1 Reis 3:16-28.

.  Pense em uma situação recente 
em sua vida ou que tenha visto 
nos noticiários e que seja seme-
lhante à da lição. De que maneira 
foi resolvida? Você acha que a de-
cisão foi justa? Por quê? De que 
outra maneira você imagina que 
a situação poderia ter sido solu-
cionada?

.  Louve a Deus por nos ter dado 
exemplos para nos ajudar a en-
tender um pouco mais a Sua na-
tureza.

.  Ano Bíblico: Daniel 1.
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olhos das duas mulheres. Ele falou: 
“Cortem a criança viva ao meio e 
deem metade para cada mãe.”

– Meu coração quase parou de 
bater – o mordomo balançou a ca-
beça. – A mãe verdadeira ficou ater-
rorizada em pensar que cortariam o 
filho ao meio. Ela gritou: “Por favor, 
meu senhor, dê a ela o bebê vivo! 
Não o mate, eu imploro!” 

– Enquanto isso, ao lado dela, a 
outra mãe gritou: “Nem meu, nem dela! Corte-o em dois!”

– Toda a sala ficou em silêncio. Vi a mãe verdadeira estremecer. O rosto da outra 
mulher parecia uma pedra. Todos os olhos se voltaram para o rei. Ele realmente cor-
taria a criança? O rei apontou para a mãe verdadeira e disse: “Não o matem. Deem o 
bebê a ela. Esta é a mãe verdadeira.” 

– Eu respirei aliviado. O assistente da corte colocou a criança nos braços da mãe. 
Ela escondeu o rosto nas roupas do 
bebê e começou a chorar. Deixou a 
sala da corte agradecendo ao rei, 
elogiando sua grande sabedoria e 
justiça.

– Este homem é incrível!
– Espero apenas que Deus ain-

da tenha alguma sabedoria para 
nós também – o cozinheiro falou, 
balançando a cabeça. E rindo, com-
pletou: – Parece até que o rei Salo-
mão ficou com tudo!

Um recado para você…
“Os que se acham em posições de responsabilidade necessitam de sabedoria do alto a fim 

de agir com justiça, amar a misericórdia e mostrar misericórdia, não apenas a uns poucos, 

mas a todos com quem entrarem em contato” (Ellen G. White, Conselhos Sobre Saúde, p. 308). 

Sexta, 24 de julho

.  Lembre-se: Nós revelamos o amor de Deus 
aos outros quando os servimos com justiça.

.  Pense: Quando você agiu injustamente 
com alguém? O que poderia ter feito?

.  Ore pedindo a Deus sabedoria para saber 
corrigir seus atos e compensar a pessoa 
com quem foi injusto.

.  Ligue, escreva, envie um e-mail ou visite 
a pessoa – o que quer que sinta que Deus 
deseja que você faça.

.  Ano Bíblico: Daniel 4.

Quinta, 23 de julho

.  Leia 1 Reis 3:24-28.

.  Pense: Por que a mãe verdadeira prefe-
riu desistir de seu bebê? Você acha que 
isso era o que o rei Salomão esperava que 
acontecesse? Por quê?

.  Ore pedindo a Deus que ajude você a ser 
altruísta nos momentos difíceis da vida.

.  Ano Bíblico: Daniel 3.

20



olhos das duas mulheres. Ele falou: 
“Cortem a criança viva ao meio e 
deem metade para cada mãe.”

– Meu coração quase parou de 
bater – o mordomo balançou a ca-
beça. – A mãe verdadeira ficou ater-
rorizada em pensar que cortariam o 
filho ao meio. Ela gritou: “Por favor, 
meu senhor, dê a ela o bebê vivo! 
Não o mate, eu imploro!” 

– Enquanto isso, ao lado dela, a 
outra mãe gritou: “Nem meu, nem dela! Corte-o em dois!”

– Toda a sala ficou em silêncio. Vi a mãe verdadeira estremecer. O rosto da outra 
mulher parecia uma pedra. Todos os olhos se voltaram para o rei. Ele realmente cor-
taria a criança? O rei apontou para a mãe verdadeira e disse: “Não o matem. Deem o 
bebê a ela. Esta é a mãe verdadeira.” 

– Eu respirei aliviado. O assistente da corte colocou a criança nos braços da mãe. 
Ela escondeu o rosto nas roupas do 
bebê e começou a chorar. Deixou a 
sala da corte agradecendo ao rei, 
elogiando sua grande sabedoria e 
justiça.

– Este homem é incrível!
– Espero apenas que Deus ain-

da tenha alguma sabedoria para 
nós também – o cozinheiro falou, 
balançando a cabeça. E rindo, com-
pletou: – Parece até que o rei Salo-
mão ficou com tudo!

TEMPO DE SERVIR

Jesus não era obrigado a morrer em nosso lugar, mas por Seu imenso amor, assu-
miu a cruz por Sua própria vontade. Para descobrir a razão de tão grande demons-
tração de amor, calcule as expressões abaixo e, com o resultado, copie as respectivas 
palavras do relógio. O verso encontra-se em Marcos 10:45.

 ____ ____ ____ ____ ____ ____
 4 x 3 7 - 4 5 + 2 8 - 6 7 - 2 5 x 2

 ____ ____ ____ ____ ____ ____
 9 - 8 2 + 2 4 x 2 6 + 5 3 x 2 3 x 3

 

 

Atividade da semana
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Um recado para você…
“Os que se acham em posições de responsabilidade necessitam de sabedoria do alto a fim 

de agir com justiça, amar a misericórdia e mostrar misericórdia, não apenas a uns poucos, 

mas a todos com quem entrarem em contato” (Ellen G. White, Conselhos Sobre Saúde, p. 308). 
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