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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 2

Palavras
dignas de um rei
Um jovem príncipe recebe instruções do pai
Referência: Provérbios 22:1-5, 9, 22

Verso para memorizar
“Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de Sua boca procedem o conhecimento e o discernimento.” Provérbios 2:6.

Mensagem central
A Bíblia nos dá instruções práticas para servirmos a Deus e os outros.

S

ua Alteza – o mordomo de Salomão disse ao príncipe Roboão – os cavalos estão prontos. O rei quer vê-lo agora.
– Está bem! – Roboão respondeu, com alegria.
Desde que Salomão havia se tornado rei, não mais puderam passar tanto tempo juntos. Mas se estavam aprontando os cavalos, isso queria dizer que ele estaria longe da corte por um bom tempo.
Assim que cumprimentou o pai, Roboão sentiu seu
estômago reclamar.
– Espero que tenham preparado um bom almoço – disse
ele, com a voz já um pouco fraca.
O rei Salomão sorriu e disse:
– Olhe lá fora!

–

Sábado, 11 de julho
. Faça a atividade desta semana Palavras do Rei.
. Estude Os Escolhidos, p. 11, 12; Educação, p. 14; A Ciência do Bom Viver, p. 178, 204, 205; Conselhos Sobre
Educação, p. 175; Parábolas de Jesus, p. 370.
. Ano Bíblico: Isaías 43.
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11 de julho de 2020
Roboão saiu ao terraço e viu no pátio,
três cavalos. Um deles carregava dois cesDomingo, 12 de julho
tos. Seus olhos brilharam.
. Leia a história Palavras Dignas de
– Aquele é nosso almoço?
um Rei.
– Você pensa que eu deixaria o herdeiro
.
Comece a aprender o verso para
do trono viajar com fome? – Depois de uma
memorizar.
pausa, olhando o filho de alto a baixo, o rei
. Passe tempo louvando e adocontinuou: – Estou impressionado com o
rando a Deus pelo cuidado que
tanto que você cresceu. Cada dia, você
teve com você durante a última
semana.
parece estar maior!
.
A

no Bíblico: Isaías 58.
Salomão e Roboão saíram e
montaram seus cavalos.
Pela segunda vez, em
menos de três semanas, o servo teve que ajustar os estribos
para o príncipe. Salomão apenas balançou a cabeça.
Saindo do palácio, os dois começaram a galopar, deixando o servo para trás. Apreciando o vento batendo no
rosto, Roboão jogou a cabeça para trás e ficou fazendo
brincadeiras. Depois de duas horas de cavalgada, levaram os cavalos para um riacho protegido pela sombra

Segunda, 13 de julho
. Leia Provérbios 22:1-5.
. Pesquise num dicionário o significado
das palavras “discernimento”, “prudência” e “discrição”.
. Relacione as palavras com as definições em
seu Diário de Estudo da Bíblia.
. Faça uma frase utilizando todas essas palavras. Pergunte aos seus pais se o uso está
certo, para ter certeza de que entendeu bem
o significado de cada uma.
. Ore pedindo que Deus ajude você a entender e praticar o que aprendeu nesta semana.
. Ano Bíblico: Isaías 60.
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refrescante de árvores frondosas.
Aquele era um de seus locais predileTerça, 14 de julho
tos. Salomão e Roboão desceram dos
cavalos para que pudessem descan. Leia novamente Provérbios 22:1-5.
sar e matar a sede.
. Faça uma lista em seu Diário de Estudo
– Continua com fome? – Salomão
da Bíblia com os quatro tipos de pessoas
perguntou.
para quem são dirigidos os provérbios
– Para falar a verdade, agora estou
de Salomão. Ao lado de cada grupo, escreva o que cada pessoa receberá atenmais com sede do que qualquer oudendo ao conselho dos provérbios.
tra coisa – Roboão respondeu.
.
Pense: A qual, ou quais grupos, você
– O servo colocou um cantil com
acha que pertence?
água em nossa bagagem.
. Fale com Deus a respeito de fazer parte
– Acho que ele sabia que logo fide um ou mais desses grupos.
caria para trás – o príncipe falou,
. Ano Bíblico: Isaías 63.
sorrindo. Ele abriu o cantil e tomou
quase toda a água de uma só vez.
Salomão segurava o cantil enquanto observava o filho.
– Você bebe como um soldado – ele comentou.
– Tenho praticado um pouco – disse Roboão, caindo na risada.
Olhando a paisagem naquele local tranquilo, Salomão perguntou:
– Você sabe do que as pessoas costumam me chamar?
– Claro, “o homem mais sábio do mundo” – Roboão respondeu, um pouco intrigado com a pergunta.
– E você sabe por quê?
– Porque você pediu sabedoria a Deus, e Ele atendeu ao seu pedido – respondeu
Roboão, como já havia feito tantas vezes antes.
– Ele me tem dado sabedoria para resolver muitas situações difíceis – Salomão falou. – Quanto mais O escuto, mais aprendo sobre Ele, sobre Sua maravilhosa maneira
de governar tudo. Algo muito
importante que aprendi é sobre quanto Ele quer que eu
Quarta, 15 de julho
ajude aqueles que estão pas. Leia novamente Provérbios 22:1-5.
sando por momentos difíceis.
. Pergunte a um adulto se ele já passou por al– Mas isso você já faz,
guma das experiências descritas nesses versos.
não é mesmo? Tenho obser. Ore agradecendo a Deus a oportunidade de
vado seu modo de soluciocompartilhar.
nar os problemas daqueles
. Ano Bíblico: Jeremias 9.
que buscam seu conselho.
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O que mais acha que você
deveria fazer, papai?
Quinta, 16 de julho
– Transmitir tudo isso a
. Leia Provérbios 22:9.
você – disse Salomão, sentan. Pense: Em que momentos, ou locais, você podo em uma pedra e olhando
deria ser generoso e distribuir alimentos em
para o filho. – Um dia você
sua comunidade?
será o rei. Mesmo com um
. Fale com um adulto a respeito de uma forma
título tão nobre quanto o de
de servir os outros de maneira prática.
. Ore pedindo que Deus lhe dê novas ideias de
rei, você deve sempre servir às
como poderá servir regularmente as pessoas.
pessoas através de seu exem.
Ano Bíblico: Jeremias 10.
plo. Você herdará muitas riquezas, mas seu nome é muito mais precioso do que as
riquezas. É importante tratar
ricos e pobres de idêntica maneira, porque
Deus nos criou iguais.
Use sua riqueza para ajudar
os pobres. Nunca deixe passar a
oportunidade de ajudar alguém que esteja precisando. Muitas pessoas tentarão bajular você e fazer de conta que são
seus amigos. Procure ir além de suas palavras e veja suas
ações. Se notar qualquer traço do mal, fique longe
delas. Não há motivo para sofrer em função do
mau julgamento de alguém. E,
mais importante ainda, muito
cuidado com o que você diz.
É muito melhor ficar em silêncio do que se arrepender
de algo que falou.
– Haverá alguém em
quem eu possa confiar?
– Roboão perguntou, olhando firmemente
para o pai.
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Sexta, 17 de julho
. Leia Provérbios 22:22.
. Pense: O que significa explorar alguém? Dê exemplos de pessoas que são
exploradas.

. Fale com um adulto a respeito de lugares no mundo em que jovens de sua
idade estão sendo explorados. Pergunte como os cristãos podem ajudar
esses jovens.
. Louve a Deus por Ele desejar que ajudemos e defendamos os menos afortunados. Peça ajuda para poder ser um servo a todos os que necessitam.
. Ano Bíblico: Jeremias 24.

– Mas é claro que haverá! Você encontrará verdadeiros amigos – Salomão respondeu. – Cuide deles. Esteja pronto a ajudá-los sempre, mesmo que não pareça ser conveniente. Se vir que estão fazendo algo que sabe que não será bom para eles, avise-os,
converse, seja um verdadeiro amigo.
– E se ficarem zangados?
– Eles irão superar esse sentimento quando perceberem os inúmeros problemas
que você evitou que eles enfrentassem. Da mesma forma, os conselheiros da corte
estão também ali para livrar você de problemas. Use-os. Eles o ajudarão a prever e
evitar muitas dificuldades.
– Que tipo de problemas eu enfrentaria? – Roboão perguntou, ficando em pé.
– Este é um assunto para outro dia – disse Salomão, levantando-se e colocando a
mão no ombro do filho. – O mais importante que você deve fazer é continuar adorando a Deus. Não se torne orgulhoso de sua riqueza e poder. Lembre-se de que tudo
vem do Senhor. Se confiar em Deus, trabalhar duro e tratar as pessoas com justiça,
seu reinado será uma bênção.
Roboão franziu a testa.
– Como vou conseguir me lembrar de tudo isso?
– Estou escrevendo tudo para você – respondeu Salomão.
– Ufa! – Roboão suspirou, aliviado. – Pensei que teria que decorar tudo isso!
– Não, pelo menos, antes do almoço – disse Salomão, sorrindo. – Olhe, o servo já
está chegando com nossa comida!

Um recado para você…
“Por nosso intermédio deseja Deus revelar Sua multiforme sabedoria. Portanto, Ele nos manda fazer a nossa luz brilhar em boas obras” (Ellen G. White, Mensagens Escolhidas, v. 2, p. 157).
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Atividade da semana
PALAVRAS DO REI
Começando pela palavra “Toda”, leia o verso que mostra o valor das Escrituras.
Ande de espaço em espaço, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e
para a diagonal. O fim é a passagem em que se encontra o verso.

,

s

a

,

Porque

Sempre

Toda

a Escritura

é inspirada

por Deus

Deus

de

o homem

de que

a fim

e

seja

para a

educação

na justiça,

para a

útil

perfeito

correção,

para a

repreensão,

para o
ensino,

o para

e perfeitamente

habilitado

para

toda boa

obra

2 Timóteo
3:16, 17.
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