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

Níger

Líbia

Chade

N'djamena

Egito

Sudão

Uganda

Sudão do Sul

em Abuja, Nigéria.

3 Estabelecer um centro médico

Eritreia

Etiópia

Quênia

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.

P RO J E TO S E S P ECI A I S

República Democrática
do Congo

República
Centro-Africana
Bangui

Rep. do
Congo

Yaoundé

Camarões

Abuja

Nigéria

3

Malabo

Gabão

Angola

Brazavile

Libreville

Guiné Equatorial
São Tomé

São Tomé
e Príncipe

0

Abidjã

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

36,0
sinatura R$

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

R$ 11,20 – As

Saara

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

R. F.
C. Q.
Coor. Ped.
Editor(a)
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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

Lomé

Benim
Costa
Togo
do Marfim
Porto Novo
Gana

Bamaco

Mauritânia
Nouakchott

Guiné

2

Freetown

Senegal
Gâmbia
Bissau

1
Libéria

Monróvia

Serra Leoa

Conacri

Guiné-Bissau

Banjul

Dakar

Jul • Ago • Set 2020

DIVISÃO CENTRO-OESTE AFRICANA

Lição da Escola Sabatina

Lição

3

11 a 18 de julho de 2020

A
fíc
ac
did
río
jei
gr
de
ra
me
pe
rel
nh
for
de
de

E

Israel Toma
o Remédio

16

Texto-Chave

“

“‘Porque sou Eu que
conheço os planos que
tenho para vocês’, diz o
Senhor, ‘planos de fazê-los
prosperar e não de lhes
causar dano, planos de
dar-lhes esperança e
um futuro. Então vocês
clamarão a Mim, virão orar
a Mim, e Eu os ouvirei’”
(Jeremias
29:11, 12).
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SÁBADO – 11 DE JULHO
Introdução

tentação irresistível. Falsos profetas ofereceram uma solução mais agradável para o
cativeiro que se aproximava, dizendo que
Deus quebraria o jugo do rei da Babilônia
e que, dentro de dois anos, as coisas voltariam ao normal.
Ellen White declarou que Satanás tirou vantagem das circunstâncias por causa da rebeldia do povo, e levantou falsos profetas, tanto
em Jerusalém como em Babilônia, para dar
a mensagem que as pessoas queriam ouvir.
Esses falsos profetas não puderam suportar
a disciplina de Deus e fabricaram a ideia de
que ainda assim poderiam vencer o inimigo.
A lição desta semana enfoca a disciplina
transformadora de Deus e a teimosia do coração humano.

Assim como o remédio, a disciplina é difícil de ser engolida, mas é necessária para
a cura. Zedequias e Israel foram repreendidos e entraram em cativeiro por um período
determinado por Deus. Apesar da sujeição
iminente aos babilônios ter sido uma grande
humilhação para Israel, o povo poderia ter
aceitado a disciplina de Deus e tirado melhor proveito daquela situação por meio da
cooperação. Um espírito de arrependimento
teria dado continuidade ao bom relacionamento que o rei Zedequias mantinha com o
rei da Babilônia, sendo assim uma forte testemunha da providência e cuidado de Deus.
Infelizmente, a tendência humana de evitar
o castigo e buscar alternativas se torna uma

DOMINGO – 12 DE JULHO
Estudando e Aplicando a História

De acordo com o verso 2, esta mensagem
foi dada após o povo de Deus ir para o exílio.
Por que você acha que a mensagem de conforto e promessa veio depois deles terem
sido feitos prisioneiros?
____________________________________
Por que você acha que esta passagem está
na Bíblia?
____________________________________

“Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados,
aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo
que Nabucodonosor deportara de Jerusalém
para a Babilônia.” É assim que começa o texto de estudo desta semana, que se encontra
em Jeremias 29:1-14. Ficou curioso para saber o que a carta diz? Então, leia em sua Bíblia. Depois, faça as seguintes marcações:
Sublinhe as partes que você considera mais
importantes. Quais são os pontos principais
na história e as ideias que eles transmitem?
Circule as pessoas mencionadas nesta
passagem e tente identificar quem elas são
e qual sua contribuição para a história.

Qual é a mensagem que Deus tem para
você nesta história?
____________________________________
Escreva em uma única frase as boas-novas desta passagem?
____________________________________
17
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SEGUNDA – 13 DE JULHO

cura acontecesse, as pessoas precisavam
tomar o remédio da disciplina.
É maravilhoso saber que Deus não muda
Seus planos para conosco mesmo quando
erramos. Se nos voltarmos para Ele, Sua
mão estará estendida para nos socorrer.
Essa foi a promessa feita a Judá. Passados os setenta anos de cativeiro, lhes seria
permitido voltar e Deus renovaria a aliança
com eles. Eles só precisavam se submeter
e esperar no Senhor!
Complete o texto de Hebreus 12:11: “Quando somos ____________, isso no momento nos parece motivo de ___________ e não
de _____________. Porém, mais tarde, os
que foram ______________ recebem como
recompensa uma vida ____________ e de
_____________.” O remédio da disciplina
pode parecer amargo às vezes, mas ele ajuda a trazer a cura.

O Texto-Chave desta semana, que se encontra em Jeremias 29:11, 12, é um dos
mais lindos da Bíblia. Mostra exatamente o
que Deus deseja para cada um de nós: paz,
bem-estar, prosperidade. Até mesmo quando o castigo vem da parte dEle é visando ao
bem. Tem como propósito a correção, não
a vingança.
Observe que o objetivo de Deus é dar-nos
esperança e um futuro. No caso do povo de
Judá, Ele prometeu que tudo ficaria bem,
a despeito do exílio. “Se em justiça o Senhor teve que ferir Seus filhos por meio do
cativeiro, em Seu amor e misericórdia Ele
os curaria por meio da restauração” (CBA,
v. 4, p. 498).
As bênçãos divinas voltariam a cair sobre
o povo quando buscassem o Senhor com
sinceridade de coração. Mas, para que a
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TERÇA – 14 DE JULHO

época não era contrária à vontade de Deus
e que eles deveriam aceitar tranquilamente
seu destino e tirar o melhor proveito da situação” (CBA, v. 4, p. 497).
• Falsos profetas estavam pregando tanto em Jerusalém como em Babilônia que o
tempo do cativeiro seria curto. Isso era o que
o povo queria ouvir, mas não se tratava da
mensagem de Deus.
• Na época em que a carta de Jeremias
foi escrita, já haviam se passado aproximadamente 10 anos da contagem total dos
70 anos do cativeiro.
• Foi dada ao povo judeu levado cativo a liberdade de possuírem casas e terras. “O favor real oferecido a Daniel deve ter sido um
fator que melhorou a sorte dos judeus cativos” (Ibid., p. 498).
• No texto de Jeremias 29, é revelado o plano de Deus para Judá: o cativeiro ofereceria
a chance para um novo começo.

Você Sabia?
• Deus havia instruído Jeremias a usar
um jugo (aquele objeto de madeira colocado
sobre os bois para atrelá-los à carroça) a
fim de demonstrar visualmente a disciplina que logo seria enviada por Deus. Hananias, um falso profeta, quebrou o jugo e disse
que, no prazo de dois anos, Deus libertaria
o povo judeu.
• Deus disse que o jugo de madeira seria substituído por um de ferro. E Jeremias
profetizou a morte de Hananias para aquele
mesmo ano. Cumprindo as palavras do profeta: “Hananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano” (Jr 28:17).
• A carta de Jeremias foi endereçada aos
judeus que já haviam sido levados para Babilônia. “O profeta informou aos exilados que
a permanência deles no cativeiro naquela

EU CORRIJO
E CASTIGO
todos os que amo.
PORTANTO,

IO
R
É
S
A
S
A
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O
C
S
A
LEVEM
e se arrependam.
(AP 3:19, NTLH)
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QUARTA – 15 DE JULHO

Versos de

impacto

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de
Impacto desta semana. Esses textos nos incentivam a confiar em Deus e nos planos que
Ele tem para nossa vida. É possível que algumas vezes precisemos ser corrigidos para
que nosso foco seja ajustado.
Como houve falsos profetas no tempo
de Jeremias tentando convencer o povo de
Deus a minimizar sua necessidade por disciplina e subverter os planos divinos para o
seu crescimento, surgirão muitas “vozes”
incentivando você a tomar o caminho mais
fácil em vez do caminho certo.

Jeremias 30:11
Jó 5:17
Salmo 18:27

Quais são as “vozes” que podem estar falando a você hoje? Identifique-as e escreva
nas linhas a seguir:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Leia o capítulo 36 do livro Os Ungidos, observando os detalhes da história. Deus estava atento ao povo que estava em Judá, mas
também enviou mensagens aos judeus que
se encontravam cativos em Babilônia. Enquanto Jeremias cumpria sua missão com
Judá, Ezequiel estava sendo usado por Deus
em Babilônia para alertar o povo de que
não era sábio confiar nas falsas profecias
de um breve retorno a Jerusalém. Mas parece que muitos não estavam interessados
nas mensagens.
Na citação de Flash, Ellen White se refere
à maneira como as pessoas, no fim dos tempos, olharão para o pecado como coisa sem
importância. Você vê isso como sendo uma
verdade hoje em dia? Em que áreas de sua
experiência você percebe o mundo minimizando a gravidade do pecado?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

QUINTA – 16 DE JULHO

FLASH

“Até o fim deste mundo
se levantarão pessoas que
criarão confusão e rebelião
entre os que declaram ser
representantes do verdadeiro
Deus. Os que profetizam mentiras incentivarão outros a olharem para o pecado como coisa
sem importância. Eles procurarão
culpar aqueles que os advertem do
perigo pelas dificuldades que passam, exatamente como os judeus
acusaram Jeremias de ser o responsável por suas dificuldades. Mas,
assim como no passado, as mensagens de Deus provarão ser verdadeiras hoje” (Os Ungidos, p. 191).
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SEXTA – 17 DE JULHO

tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de faÉ difícil aceitar a verdade quando estamos
zê-los prosperar e não de lhes causar dano,
errados. O povo de Deus se desviou tanto de
planos de dar-lhes esperança e um futuro.’”
Seus caminhos que a única maneira de traSe o seu desejo é seguir o plano de Deus
zê-los de volta era permitir que fossem dopara a sua vida, então esteja disposto a receminados por Babilônia.
ber as instruções e até mesmo as adversidaO plano de Deus não era puni-los, mas
des que surgirem em seu caminho como insprepará-los para se tornarem o modelo
trumentos divinos para aperfeiçoá-lo como
filho do Pai celeste.
que deveriam ser para o mundo. O caminho
para se tornar um verdadeiro embaixador de
Deus ao mundo não é fácil e a jornada geralmente envolve momentos em que as nossas
fraquezas, as nossas faltas e até mesmo os
nossos comportamentos pecaminosos serão expostos.
Contudo, a graça de Deus e a Sua misericórdia estarão sempre à disposição para nos alcançar e ensinar
“Então, se você é um cristão procurando um
a respeito da vida em abundância.
ministério fácil em uma cultura pós-cristã onde
Lembre-se da promessa de Deus recristãos são a minoria, você está iludido. Não foi
latada em Jeremias 29:11: “‘Porque
assim nos dias de Jeremias e não será nos nossos
sou Eu que conheço os planos que
também.” – Francis Schaeffer

COM
SORTUO
OLHOS

“O homem que quer reger uma orquestra
precisa estar de costas para a plateia.”
– Max Lucado

Leitura da Semana
• Os Ungidos,
capítulo 36

ALÉM DO ESTUDO
A maneira como reagimos à disciplina é um testemunho poderoso acerca de quem somos. Que impacto essa afirmação tem sobre você? Era mais confortável para o rei Zedequias acreditar em Jeremias, que profetizava tempos difíceis, ou nas outras pessoas que
diziam que tudo ficaria bem? Havia um jeito de descobrir quem estava com a razão? Comente
mais a respeito com seus amigos do PG TEEN.
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