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 4 Falar e agir

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

O balanço contínuo do camelo e o calor 
do dia embalaram a rainha e a dei-
xaram 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. 559-
561; Fé e Obras, p. 78.

.  Ano Bíblico: Daniel 5.

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.
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“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 Is-
rael e de sua lendária sabedoria. Mas, 
ela também sabia que poderiam es-
tar exagerando. Alguns diziam até que 
Salomão era o homem mais sábio da 
Terra. Decidida a descobrir por si mes-
ma, a rainha fez os preparativos para 
viajar a Israel. A cada parada que a ca-
ravana fazia durante a viagem, a rainha 
ouvia mais a respeito do rei Salomão. 

Não demoraria muito e ela estaria 
em sua presença. 

Eles chegaram aos limites de Je-
rusalém. Os músicos entraram em 

formação e começaram a tocar, 
anunciando sua chegada. A guar-
da cerimonial de Salomão foi rece-
ber a caravana e escoltar a rainha 
à entrada da cidade de Salomão.

A caravana entrou em Jerusa-
lém 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 ser-
vos pessoais do rei serviram bebi-
das refrigerantes e ajudaram em 
tudo para que ela e sua comitiva 

se sentissem confortáveis. Al-
gumas horas depois, o 

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

25 de julho de 2020

O balanço contínuo do camelo e o calor 
do dia embalaram a rainha e a dei-
xaram 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. 

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 sabe-
doria 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.

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.

ouvia mais a respeito do rei Salomão. 
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grupo se preparou para encon-
trar o tão esperado rei. A rainha 
olhava ao redor e pensava: “Até a 
sala de espera é elegante!”

– Sua Alteza real, a rai-
nha de Sabá! – um cortesão 
anunciou, enquanto a rai-
nha entrava pelas portas de 
um imenso salão de festas. 

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 prepara-
ram 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. Escolhe-
ram 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 res-
ponder mesmo às per-
guntas mais difíceis, 
seu respeito por ele 
crescia ainda mais.

Durante os dias se-
guintes, ela passou ho-
ras tentando formular 
perguntas ao rei. Ao 
conhecer o palácio e a 
cidade, ela o observou 

Segunda, 27 de julho

.  Leia 1 Reis 10:15.

.  Pense em duas ou três razões que levaram a rai-
nha de Sabá a querer visitar Salomão. O que a 
deixou impressionada, “sem palavras”? Por quê?

.  Comece a decorar o verso para memorizar.

.  Ore para que você possa ficar muito mais im-
pressionado com a maneira pela qual as pessoas 
se comportam do que com o que elas possuem.

.  Ano Bíblico: Daniel 7.

Terça, 28 de julho

.  Leia 1 Reis 10:69 e pense cuidadosa-
mente no que está escrito. 

.  Pense em três perguntas difíceis que 
faria a alguém para considerá-lo sábio.

.  Ligue, escreva, envie um e-mail ou faça 
os acertos para visitar essa pessoa.

.  Ore para que você aprecie a sabedoria 
que Deus dá a muitas pessoas.

.  Ano Bíblico: Daniel 9.
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interagindo com seus servos, assisten-
tes e oficiais da corte. Viu os sacrifícios 
no magnífico templo que ele havia 
construído. Começou a fazer per-

guntas de seu próprio interesse en-
quanto ouvia do rei as maravilhas a 
respeito do Deus criador. 

Durante seu encontro final, a rai-
nha pediu permissão para conversar 

particularmente com o rei. Ele pediu 
que todos saíssem. 

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.

Quarta, 29 de julho

.  Leia 1 Reis 10:10-12.

.  Calcule o valor, na moeda de hoje, do 
ouro que a rainha deu a Salomão.

.  Pense: O que torna uma pessoa verda-
deiramente feliz?

.  Ore pedindo a Deus que torne você gene-
roso com o que Ele lhe tem abençoado.

.  Ano Bíblico: Daniel 2.

25

40772 – Lição Juvenis 3tri 2020 cap 4
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.18/2/2020  10:39

ANAP3



– 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. De-
pois 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 in-
fluenciar seus amigos para Deus.

.  Ore agradecendo a Deus a oportunidade de ser uma testemunha posi-
tiva 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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ALCANÇANDO A TODOS

Descubra uma das maneiras pelas quais Deus quer que alcancemos as outras pes-
soas. 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.

V E D O R U P G R O

D I V E E D I O N

M O D S

 

 

 

 

Atividade da semana
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