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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

Saara

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

Abidjã

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

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

Lomé

São Tomé

Níger

Líbia

Chade

N'djamena

Egito

Sudão

Uganda

Sudão do Sul

em Abuja, Nigéria.

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.

Quênia

Etiópia

Eritreia

A graça de Deus
nos dá fé
PR OJ ETO S E S P ECI A IS

República Democrática
do Congo

República
Centro-Africana
Bangui

Rep. do
Congo

Angola

Brazavile

Libreville

Gabão

Yaoundé

Camarões

Abuja

Nigéria

3

São Tomé
e Príncipe

Guiné Equatorial

Malabo

Benim
Costa
Togo
do Marfim
Porto Novo
Gana

Bamaco

Mauritânia
Nouakchott

Guiné

2

Freetown

Senegal
Gâmbia

1

Bissau

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

DIVISÃO CENTRO-OESTE AFRICANA

Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri

Guiné-Bissau

Banjul

Dakar
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LIÇÃO DA ESCOLA
SABATINA

LIÇÃO 4

Falar e agir
Comprovando a fama de um rei
Referência: 1 Reis 10:1-13

Verso para memorizar
“Vocês são Minhas testemunhas, declara o Senhor, e Meu servo, a quem escolhi.”
Isaías 43:10.

Mensagem central
Servimos melhor quando nossas ações correspondem ao que falamos.

O

balanço contínuo do camelo e o calor
do dia embalaram a rainha e a deixaram bastante sonolenta. A viagem
de Sabá até a região sul da Arábia estava
sendo bem longa. De repente, ela foi
despertada por um grito e se sentou
para ver o que estava acontecendo.
Puxando a cortina que a protegia, ela
pôde ver o palácio do rei Salomão
apontar no horizonte.

Sábado, 25 de julho
. Faça a atividade desta semana
Alcançando a Todos.

. Estude Os Escolhidos, p. 32, 33;
Conselhos Sobre Saúde, p. 559561; Fé e Obras, p. 78.
. Ano Bíblico: Daniel 5.
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25 de julho de 2020
“Finalmente, chegamos ao lar do
homem sábio!”, a rainha pensou. “Será
que tudo é realmente como dizem?”
Os monarcas que passavam por
seu país levavam notícias do rei de Israel e de sua lendária sabedoria. Mas,
ela também sabia que poderiam estar exagerando. Alguns diziam até que
Salomão era o homem mais sábio da
Terra. Decidida a descobrir por si mesma, a rainha fez os preparativos para
viajar a Israel. A cada parada que a caravana fazia durante a viagem, a rainha
ouvia mais a respeito do rei Salomão.

Domingo, 26 de julho
. Leia a história Falar e Agir.
. Pense em um aspecto de sua vida em
que as palavras não combinam com
suas ações.
. Ore pedindo que Deus lhe dê sabedoria para saber como mudar. Fique
atento à resposta.
. Escreva em seu Diário de Estudo da
Bíblia, três coisas que pode fazer para
cumprir seu objetivo.
. Ano Bíblico: Daniel 6.

Não demoraria muito e ela estaria
em sua presença.
Eles chegaram aos limites de Jerusalém. Os músicos entraram em
formação e começaram a tocar,
anunciando sua chegada. A guarda cerimonial de Salomão foi receber a caravana e escoltar a rainha
à entrada da cidade de Salomão.
A caravana entrou em Jerusalém e parou em frente ao palácio.
Os servos da rainha a ajudaram a
descer. Depois de trocar presentes
com o primeiro-ministro de Israel,
a comitiva real foi levada até a ala
de convidados do palácio. Os servos pessoais do rei serviram bebidas refrigerantes e ajudaram em
tudo para que ela e sua comitiva
se sentissem confortáveis. Algumas horas depois, o
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grupo se preparou para encontrar o tão esperado rei. A rainha
. Leia 1 Reis 10:15.
olhava ao redor e pensava: “Até a
. Pense em duas ou três razões que levaram a rai- sala de espera é elegante!”
nha de Sabá a querer visitar Salomão. O que a
– Sua Alteza real, a raideixou impressionada, “sem palavras”? Por quê?
nha de Sabá! – um cortesão
. Comece a decorar o verso para memorizar.
anunciou, enquanto a rai. Ore para que você possa ficar muito mais imnha entrava pelas portas de
pressionado com a maneira pela qual as pessoas
se comportam do que com o que elas possuem.
um imenso salão de festas.
. Ano Bíblico: Daniel 7.
Tudo era muito mais
bonito do que ela
imaginava. As cortinas
pareciam ter sido tecidas a ouro. A mobília era de madeira finíssima e
decorada com ouro. Milhares de velas iluminavam o salão. O aroma
de flores frescas, e de iguarias perfeitamente preparadas invadia o
ambiente enquanto ela se dirigia ao rei.
Ele veio, sorrindo:
– Seja bem-vinda! Espero que a viagem tenha sido agradável.
Por favor, venha e aprecie a festa que meus servos prepararam para nós.
Muitos meses antes de sair de seu palácio, a rainha
havia pedido aos sábios do seu reino que preparassem
perguntas difíceis e enigmas para Salomão. Não havia
limites para as perguntas que quisessem criar. Escolheram várias questões de ciência, literatura, matemática,
história, música, filosofia e religião. Durante o banquete,
ocasionalmente a rainha ia fazendo as perguntas ao rei.
Impressionada com a
habilidade para responder mesmo às perTerça, 28 de julho
guntas mais difíceis,
. Leia 1 Reis 10:69 e pense cuidadosaseu respeito por ele
mente no que está escrito.
crescia ainda mais.
. Pense em três perguntas difíceis que
Durante os dias sefaria a alguém para considerá-lo sábio.
guintes, ela passou ho. Ligue, escreva, envie um e-mail ou faça
ras tentando formular
os acertos para visitar essa pessoa.
. Ore para que você aprecie a sabedoria
perguntas ao rei. Ao
que Deus dá a muitas pessoas.
conhecer o palácio e a
.
Ano Bíblico: Daniel 9.
cidade, ela o observou

Segunda, 27 de julho
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interagindo com seus servos, assistentes e oficiais da corte. Viu os sacrifícios
. Leia 1 Reis 10:10-12.
no magnífico templo que ele havia
. Calcule o valor, na moeda de hoje, do construído. Começou a fazer perouro que a rainha deu a Salomão.
guntas de seu próprio interesse en. Pense: O que torna uma pessoa verdaquanto ouvia do rei as maravilhas a
deiramente feliz?
respeito do Deus criador.
. Ore pedindo a Deus que torne você generoso com o que Ele lhe tem abençoado.
Durante seu encontro final, a rai. Ano Bíblico: Daniel 2.
nha pediu permissão para conversar
particularmente com o rei. Ele pediu
que todos saíssem.

Quarta, 29 de julho

Quinta, 30 de julho
. Leia 1 Reis 10:13.
. Compare 1 Reis 10:13 com Salmo 37:4 e Efésios 3:20.
. Pense: Se o rei Salomão deu à rainha “tudo o que ela
desejou e pediu”, isso significa que podemos esperar o
mesmo de Deus? Você imagina que Ele esperaria algo
em troca?
. Ore pedindo a Deus um espírito doador que esteja
pronto a fazer pelos outros o que Deus faz por você.
. Ano Bíblico: Daniel 14.
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– Rei Salomão! A primeira vez que ouvi a seu respeito foi quando pediu madeira
de sândalo ao meu país. Vi que a usou para construir o templo do Deus vivo. Depois disso, ouvi muitas outras coisas sobre você e seu país. Vim para certificar por
mim mesma e saber se tudo era verdade.
Desde que cheguei e conheci seu povo e também você, descobri que tudo era verdadeiro.
Louvo ao seu Deus por tê-lo colocado no trono. Ele deve realmente amar muito Israel para
dar a você tanta sabedoria para governar seu reino. Preciso aprender mais sobre Deus.
Eu trouxe comigo quatro toneladas de ouro, muitas especiarias e pedras preciosas.
Por favor, aceite estes humildes presentes de meu reino.
O rei aceitou alegremente e agradeceu.
Ao sair do palácio no dia seguinte, a rainha de Sabá relembrou tudo o que havia
visto e ouvido. Como um tecido perfeitamente trançado, tudo estava em perfeita
harmonia.

Sexta, 31 de julho
. Leia em seu Diário de Estudo da Bíblia as áreas em que deseja mudar.
Em quanto você já progrediu?

. Pense, com seus alvos em mente, em três maneiras que você pode influenciar seus amigos para Deus.

. Ore agradecendo a Deus a oportunidade de ser uma testemunha positiva para Ele.

. Procure num mapa, durante o culto familiar, onde fica Sabá (Sul da
Arábia). Calcule a distância e o tempo de viagem entre Sabá e Israel, nos
tempos de Salomão. Naquela época, as pessoas viajavam, em média, 45
quilômetros por dia.
. Ano Bíblico: Joel 2.

Um recado para você…
“Aos obreiros de Deus todo cuidado será pouco para que seus atos não lhes contradigam as
palavras, pois só uma vida coerente pode exigir respeito. Se nossos atos se harmonizarem com
o nosso ensino, nossas palavras produzirão efeito; uma piedade não baseada em princípios
conscienciosos, porém, é como sal insípido. Falar e não praticar é como o metal que soa e o
címbalo que tine. Não nos traz nenhum proveito esforçar-nos para inculcar princípios que não
pomos em prática conscienciosamente” (Ellen G. White, Conselhos Sobre Saúde, p. 559, 560).
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Atividade da semana
ALCANÇANDO A TODOS
Descubra uma das maneiras pelas quais Deus quer que alcancemos as outras pessoas. As letras de cada coluna pertencem aos quadrados exatamente abaixo delas,
mas não necessariamente na ordem em que aparecem. O quadrado escurecido indica
o fim de uma palavra. Depois de colocar todas as letras em seus devidos espaços,
você poderá ler no diagrama, na horizontal, da esquerda para a direita, o verso de
1 Tessalonicenses 2:12.
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