
Ex
em

pl
ar

 A
vu

ls
o 

R
$ 

11
,2

0 
– 

A
ss

in
at

ur
a 

R
$ 

36
,0

0

Lição da Escola Sabatina

Jul • Ago • Set 2020

Lição da Escola Sabatina

Jul • Ago • Set 2020

3

2

1

P
R

O
JE

TO
S E

SP
ECIA

IS
1

   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
fundam

ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.

U
N

IÕ
ES 

IGREJAS 
GRU

PO
S 

M
EM

BRO
S 

PO
PU

LAÇÃO
Cam

arões 
955 

581 
112.493 

25.641.000
Central Africana 

137 
96 

14.285 
28.913.000

Leste N
igeriana 

683 
612 

160.053 
41.956.425

Leste do Sahel 
199 

346 
27.297 

86.871.000
N

orte de Gana 
902 

1.092 
198.887 

15.073.782
N

orte N
igeriana 

234 
403 

45.612 
97.075.650

Sul de Gana 
927 

1.244 
166.768 

14.390.218
Oeste Africana 

131 
208 

34.842 
24.458.000

Oeste N
igeriana 

297 
473 

57.691 
56.842.925

Oeste do Sahel 
58 

92 
16.255 

44.895.000
TO

TAL 
4.523 

5.147 
834.183 

436.117.000

D
IV

ISÃ
O

 CEN
TR

O
-O

ESTE A
FR

ICA
N

A

Brazavile

M
auritânia

Senegal
Gâm

bia

Guiné-Bissau
Guiné

M
ali

N
igéria

República 
Centro-Africana

Cam
arões

Gabão
Rep. do
Congo

Benim

Burkina Faso

Costa 
do M

ar� m
Gana Togo

Guiné Equatorial

São Tom
é

e Príncipe

Libéria

Serra Leoa

N
íger

Chade

Saara
Argélia

Líbia
Egito

Sudão

Sudão do Sul

U
ganda

Q
uênia

Etiópia

Eritreia

Angola

República Dem
ocrática 

do Congo

N
ouakchott

Conacri
Freetow

n

M
onróvia

Acra
Lom

é
Abidjã

Porto N
ovo

Abuja

N
'djam

ena

Dakar

Banjul

Bissau

Bam
aco

Bobo Diulasso

N
iam

ey

Yaoundé
Bangui

Libreville
São Tom

é M
alabo

Volta Futuroao

40769 – Lição Adol. 3 Tri. 2020
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.27 February 2020 10:02 am

P2P2



Estudando e Aplicando a História
Ao som dos instrumentos, todos deveriam 

se prostrar e adorar a grande estátua de ouro 
que tinha sido levantada na planície de Dura. 
Os músicos estavam a postos, e quando o si-
nal foi dado quase todos obedeceram. Três 
homens dentre a multidão não se moveram. 
Quem eram eles? Ah, você já os conhece. Mas 
leia a história completa em sua Bíblia, no 
capítulo 3 de Daniel. Em seguida, responda 
às perguntas:

De quem foi a ideia original da imagem 
nesta história?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Compare a imagem do sonho no capítu-
lo 2 e a imagem nesta passagem. Quais são 
as semelhanças? Quais são as diferenças?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Introdução
Por um bom tempo, Nabucodonosor fi cou 

sob a infl uência do sonho que Deus lhe dera. 
Ellen White diz que as palavras: “Tu és a ca-
beça de ouro” causaram profunda impres-
são na mente do rei. “Tirando vantagem disso, 
os sábios do reino sugeriram que ele fi zesse 
uma estátua semelhante àquela que ele ti-
nha visto no sonho e a construísse em um lu-
gar onde todos pudessem admirar a cabeça 
de ouro, que simbolizava seu reino. Muito sa-
tisfeito com a ideia, ele decidiu ir além. Não 
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DOMINGO – 9 DE AGOSTO

SÁBADO – 8 DE AGOSTO

“Que o Deus de Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego seja 
louvado! Ele enviou o Seu 
Anjo e salvou os Seus servos, 
que confi am nEle. Eles não 
cumpriram a minha ordem; 
pelo contrário, escolheram 
morrer em vez de se 
ajoelhar e adorar um deus 
que não era o deles” 
(Daniel 3:28).

Quem  Está no 
Controle?
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Estudando e Aplicando a História
Ao som dos instrumentos, todos deveriam 

se prostrar e adorar a grande estátua de ouro 
que tinha sido levantada na planície de Dura. 
Os músicos estavam a postos, e quando o si-
nal foi dado quase todos obedeceram. Três 
homens dentre a multidão não se moveram. 
Quem eram eles? Ah, você já os conhece. Mas 
leia a história completa em sua Bíblia, no 
capítulo 3 de Daniel. Em seguida, responda 
às perguntas:

De quem foi a ideia original da imagem 
nesta história?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Compare a imagem do sonho no capítu-
lo 2 e a imagem nesta passagem. Quais são 
as semelhanças? Quais são as diferenças?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Quem foi “convidado” a participar deste 
evento?
____________________________________
____________________________________

A qual reino pertenciam Sadraque, Mesa-
que e Abede-Nego?
____________________________________
____________________________________

Que informação na história apoia sua 
resposta?
____________________________________
____________________________________

Por que você acha que os três disseram 
para o rei: “Nós não vamos nos defender”? 
Eles foram insubordinados?
____________________________________
____________________________________

Quem estava no controle do que aconte-
ceu lá? Como você sabe?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

construiria uma estátua com materiais cada 
vez menos preciosos até chegar aos pés, mas 
a faria toda de ouro – simbolizando com isso 
que seu reino seria indestrutível e poderoso 
para sempre” (Os Ungidos, p. 216).

O rei exigiu que todos os súditos do seu rei-
no adorassem a imagem sob o seu comando. 
Mas três jovens hebreus decidiram não obe-
decer à ordem de Nabucodonosor. Eles não 
abririam mão de seus princípios apenas para 
agradar o rei. O resultado? Você vai saber ao 
estudar a lição desta semana.

Introdução
Por um bom tempo, Nabucodonosor fi cou 

sob a infl uência do sonho que Deus lhe dera. 
Ellen White diz que as palavras: “Tu és a ca-
beça de ouro” causaram profunda impres-
são na mente do rei. “Tirando vantagem disso, 
os sábios do reino sugeriram que ele fi zesse 
uma estátua semelhante àquela que ele ti-
nha visto no sonho e a construísse em um lu-
gar onde todos pudessem admirar a cabeça 
de ouro, que simbolizava seu reino. Muito sa-
tisfeito com a ideia, ele decidiu ir além. Não 

Introdução
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DOMINGO – 9 DE AGOSTO

SÁBADO – 8 DE AGOSTO

“Que o Deus de Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego seja 
louvado! Ele enviou o Seu 
Anjo e salvou os Seus servos, 
que confi am nEle. Eles não 
cumpriram a minha ordem; 
pelo contrário, escolheram 
morrer em vez de se 
ajoelhar e adorar um deus 
que não era o deles” 
(Daniel 3:28).
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Leia o Texto-Chave, que se encontra no 
verso 28 do capítulo 3 de Daniel. O que ve-
mos aqui? “O livramento miraculoso dos 
três homens impressionou o rei de forma 
profunda e mudou sua opinião anterior e 
equivocada sobre o Deus dos hebreus. Na-
bucodonosor louva o poder desse Deus, 
anuncia publicamente que esse Deus sal-
vou Seus adoradores e decreta que quem 
desonrá-Lo será punido com a morte” (CBA, 
v. 4, p. 864). Tudo certo com o fato de o rei 
reconhecer a soberania de Deus, mas agora 
ele vai a outro extremo e praticamente obri-
ga “todo homem de qualquer povo, nação e 
língua” a honrar o nome do Deus de Sadra-
que, Mesaque e Abede-Nego.

Esse capítulo termina falando que o rei 
promoveu os rapazes. “Não se diz como se 

realizou esta promoção. Os três hebreus po-
dem ter recebido dinheiro, ou mais infl u-
ência e poder na administração da provín-
cia, ou títulos mais elevados. Pela lealdade 
em face da morte, os três demonstraram 
qualidades de caráter que tornaram eviden-
te que podiam ter mais responsabilidades 
do que anteriormente” (Ibid.).

Nesse caso, a história teve um fi nal feliz, 
mas lembre-se de que os jovens se coloca-
ram totalmente nas mãos de Deus. Eles sa-
biam que Deus faria o melhor, ainda que ti-
vessem que perecer na fornalha.

Analise sua vida, com sinceridade. Você 
tem desenvolvido esse tipo de coragem? 
Suas atitudes refl etem um nível semelhante 
de comprometimento com Deus? Ele é real-
mente o Senhor da sua vida e você consegue 
descansar em Suas promessas?

TERÇA – 11 DE AGOSTOSEGUNDA – 10 DE AGOSTO

42

Você Sabia?
• Foram alguns dos sábios que contaram 

ao rei sobre os hebreus que ousaram deso-
bedecer à sua ordem. Eles tinham ciúmes 
dos amigos de Daniel.

• Os hebreus não se prostraram por-
que não adorariam imagens. Essa era uma 
transgressão à lei de Deus.

• Ninguém sabe por que Daniel não é men-
cionado nesse incidente. Alguns acham que 
Nabucodonosor pode tê-lo mandado para 
outro lugar para cumprir uma missão im-
portante a fi m de que, propositalmente, ele 
não estivesse ali. É óbvio que, se Daniel esti-
vesse naquele cenário, ele teria tido a mesma 
reação de seus companheiros. Com certeza, reação de seus companheiros. Com certeza, 



realizou esta promoção. Os três hebreus po-
dem ter recebido dinheiro, ou mais infl uên-
cia e poder na administração da província, 
ou títulos mais elevados. Pela lealdade em 
face da morte, os três demonstraram qua-
lidades de caráter que tornaram evidente 
que podiam ter mais responsabilidades do 
que anteriormente” (Ibid.).

Nesse caso, a história teve um fi nal feliz, 
mas lembre-se de que os jovens se coloca-
ram totalmente nas mãos de Deus. Eles sa-
biam que Deus faria o melhor, ainda que ti-
vessem que perecer na fornalha.

Analise sua vida, com sinceridade. Você 
tem desenvolvido esse tipo de coragem? 
Suas atitudes refl etem um nível semelhante 
de comprometimento com Deus? Ele é real-
mente o Senhor da sua vida e você consegue 
descansar em Suas promessas?

TERÇA – 11 DE AGOSTO em vez de quatro na fornalha, haveria cinco 
caminhando pelo fogo. 

• O próprio Jesus esteve com os três jo-
vens na fornalha ardente, e Nabucodonosor 
O reconheceu como o Filho de Deus. Como 
isso foi possível? Ellen White diz que Sadra-
que, Mesaque e Abede-Nego haviam repre-
sentado tão bem a verdade diante do rei por 
meio de sua vida e de seu caráter, e falado 
de Cristo, o Redentor que um dia viria, que, 
ao ver a quarta Pessoa, foi fácil  identifi cá-la 
com Jesus.

• Nabucodonosor era um rei de extre-
mos. Primeiro mandou que todos adorassem 
a estátua. Depois, ao ver o livramento dos 
hebreus, decretou que aqueles que deson-
rassem ao Deus deles fossem punidos com 
a morte. Vai entender...

43

Você Sabia?
• Foram alguns dos sábios que contaram 

ao rei sobre os hebreus que ousaram deso-
bedecer à sua ordem. Eles tinham ciúmes 
dos amigos de Daniel.

• Os hebreus não se prostraram por-
que não adorariam imagens. Essa era uma 
transgressão à lei de Deus.

• Ninguém sabe por que Daniel não é men-
cionado nesse incidente. Alguns acham que 
Nabucodonosor pode tê-lo mandado para 
outro lugar para cumprir uma missão im-
portante a fi m de que, propositalmente, ele 
não estivesse ali. É óbvio que, se Daniel esti-
vesse naquele cenário, ele teria tido a mesma 
reação de seus companheiros. Com certeza, a morte. Vai entender...

43

reação de seus companheiros. Com certeza, 

(Sl 136:3)
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“No tempo do fi m, mui-
tos servos de Deus serão 

humilhados e maltratados 
por pessoas dominadas pela 

inveja e pelo fanatismo religio-
so. Elas fi carão iradas especial-

mente contra os que santifi cam o 
sábado do quarto mandamento e, 
por fi m, um decreto universal decla-
rará que elas merecem morrer. [...] 
O Senhor operará com grande po-
der em favor dos que fi carem fi r-
mes pelo que é certo. Aquele que 
andou com os hebreus na forna-
lha em chamas estará com os Seus 
seguidores em qualquer lugar 
onde estiverem. Durante o tem-
po de angústia, Seus escolhidos 
fi carão fi rmes. Jeová Se revela-
rá em seu favor como ‘Deus dos 
deuses’ (Dn 2:47), capaz de salvar 
perfeitamente os que puserem
sua confi ança nEle” (Os Ungi-
dos, p. 220).

FLASH

impactoimpacto
Versos de

44

Jó 34:24
1 Timóteo 6:15
Apocalipse 17:14

Quanto mais falamos de Deus, estudamos 
a Sua Palavra e pedimos que faça parte de 
nossa vida, mais real o Seu reino se torna 
para nós e consequentemente passamos 
a confi ar mais nEle. Quanto mais nos apro-
fundarmos em nossa percepção do reino de 
Deus, menos o reino terrestre nos infl uen-
ciará. Quanto mais nossa vida estiver envol-
vida nessa atmosfera, mais  preparados 
estaremos para viver na realidade do 
reino de Deus, mesmo que entre em 
confl ito com o reino que podemos 
ver à nossa volta.

A história de Sadraque, Me-
saque e Abede-Nego é um bom 
exemplo de respeito sem sub-
missão a um reino terrestre 
quando isso se torna necessá-
rio para a glória de Deus e do Seu 
reino.

Você está pronto para viver uma ex-
periência semelhante? Está buscando 

No fi m dos tempos também seremos pro-
vados quanto a nossa lealdade a Deus. Os 
povos serão obrigados a observar o domin-
go como dia de guarda no lugar do sábado. 
O que faremos? Vamos obedecer aos ho-
mens ou à lei de Deus? Lembre-se de que 
a fé só se mantém fi rme quando é exercita-
da diariamente.

Leia o capítulo 41 do livro Os Ungidos. 
A experiência dos jovens hebreus na forna-
lha só teve um fi nal feliz porque eles deci-
diram manter-se fi éis aos seus princípios.

O que você pode fazer para aumentar sua 
confi ança em Deus?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Por que podemos nos considerar cidadãos 
primeiro do reino de Deus e então de nosso 
país terrestre? Leia em sua Bíblia os Versos 
de Impacto desta semana. Eles o ajudam a 
responder às questões? A quem você prefe-
re dedicar sua completa devoção – a alguém 
cujos próprios guardas foram mortos só de 
se aproximarem do fogo, ou a Alguém que 
protegeu Seus fi lhos até mesmo do cheiro 
de fumaça, depois de terem sido lançados 
no meio do fogo?

“Ao libertar Seus servos fi éis, o Senhor 
declarou que Se coloca ao lado do oprimi-
do e repreende todos os poderes terrestres 
que se rebelam contra a autoridade do Céu”
(Os Ungidos, p. 219).

Com certeza, os hebreus experimen-
taram a promessa de Isaías 43:2. Com-
plete o verso: “Quando você atravessar 
as ________________________, Eu es-
tarei com você; e, quando você atraves-
sar os ____________________, eles não 
o encobrirão. Quando você andar atra-
vés do __________________, você não se 
__________________; as _______________ 
não o deixarão em __________________”.

QUINTA – 13 DE AGOSTO

SEXTA – 14 DE AGOSTOQUARTA – 12 DE AGOSTO

ALÉM DO ESTUDO

Difi cilmente alguém escolheria intencionalmente se colocar em perigo. Essa não é 
uma postura normal para o ser humano. O instinto de autopreservação nos leva a bus-
car proteção e a evitar qualquer risco. Você se considera o tipo de pessoa que arriscaria 
a vida para defender algo em que acredita? Tem alguma coisa que pode ser feita a fi m de 
preparar uma pessoa para enfrentar uma crise e garantir seu sucesso? O que manteve 
os jovens hebreus calmos diante do furioso rei Nabucodonosor? #PGTEEN. Participe!
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Leitura da Semana 
•   Os Ungidos, capítulo 41

Quanto mais falamos de Deus, estudamos 
a Sua Palavra e pedimos que faça parte de 
nossa vida, mais real o Seu reino se torna 
para nós e consequentemente passamos 
a confi ar mais nEle. Quanto mais nos apro-
fundarmos em nossa percepção do reino de 
Deus, menos o reino terrestre nos infl uen-
ciará. Quanto mais nossa vida estiver envol-
vida nessa atmosfera, mais  preparados 
estaremos para viver na realidade do 
reino de Deus, mesmo que entre em 
confl ito com o reino que podemos 
ver à nossa volta.

A história de Sadraque, Me-
saque e Abede-Nego é um bom 
exemplo de respeito sem sub-
missão a um reino terrestre 
quando isso se torna necessá-
rio para a glória de Deus e do Seu 
reino.

Você está pronto para viver uma ex-
periência semelhante? Está buscando 

alcançar o mesmo nível de fé, a ponto de 
dizer, diante de uma situação difícil: “Quer vi-
vamos, quer morramos, pertencemos ao Se-
nhor” (Romanos 14:8)?

No fi m dos tempos também seremos pro-
vados quanto a nossa lealdade a Deus. Os 
povos serão obrigados a observar o domin-
go como dia de guarda no lugar do sábado. 
O que faremos? Vamos obedecer aos ho-
mens ou à lei de Deus? Lembre-se de que 
a fé só se mantém fi rme quando é exercita-
da diariamente.

Leia o capítulo 41 do livro Os Ungidos. 
A experiência dos jovens hebreus na forna-
lha só teve um fi nal feliz porque eles deci-
diram manter-se fi éis aos seus princípios.

O que você pode fazer para aumentar sua 
confi ança em Deus?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Com certeza, os hebreus experimen-
taram a promessa de Isaías 43:2. Com-
plete o verso: “Quando você atravessar 
as ________________________, Eu es-
tarei com você; e, quando você atraves-
sar os ____________________, eles não 
o encobrirão. Quando você andar atra-
vés do __________________, você não se 
__________________; as _______________ 
não o deixarão em __________________”.

SEXTA – 14 DE AGOSTO

“Uma comunidade de Jesus que procura escondê-Lo 
parou de segui-Lo.” – Dietrich Bonhoeffer

“Deem-me cem pregadores que nada temam senão 
o pecado e nada desejem senão Deus, e não me 

importo que sejam clérigos ou leigos, tais 
homens sozinhos abalarão as portas 

do inferno e estabelecerão o reino 
de Deus na Terra.” 

– John Wesley

COM

 OLHOS
OUTROS

ALÉM DO ESTUDO

Difi cilmente alguém escolheria intencionalmente se colocar em perigo. Essa não é 
uma postura normal para o ser humano. O instinto de autopreservação nos leva a bus-
car proteção e a evitar qualquer risco. Você se considera o tipo de pessoa que arriscaria 
a vida para defender algo em que acredita? Tem alguma coisa que pode ser feita a fi m de 
preparar uma pessoa para enfrentar uma crise e garantir seu sucesso? O que manteve 
os jovens hebreus calmos diante do furioso rei Nabucodonosor? #PGTEEN. Participe!
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