
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

Jan • Fev • Mar 2021

Lição da Escola Sabatina

Jan • Fev • Mar 2021

2

1

Mapa Divisão Euro-Asiática

Oceano
Pacífico Norte

RÚ
SSIA

BELARU
S

U
CRÂN

IA
M

O
LDÁVIA

GEÓ
RGIA

AZERBAIJÃO
ARM

ÊN
IA

CAZAQ
U

ISTÃO

U
ZBEQ

U
ISTÃO

Q
U

IRGU
ISTÃO

TAJIQ
U

ISTÃO
TU

RCO
M

EN
ISTÃO

M
oscou

M
insk

Kiev

Quichinau

Tbilisi
Ierevan

Bacu

Ascabade

Cabul

Ducham
bé

Tasquente

Bisqueque

N
ur Sultã

CH
IN

A

N
EPAL

BU
TÃO

BAN
GLADESH

M
IAN

M
ARTAILÂN

DIA

LAO
S VIETN

Ã

CAM
BO

JA

ÍN
DIA

AFEGAN
ISTÃO

IRÃ
IRAQ

U
E

KU
W

AIT
PAQ

U
ISTÃO

ARÁBIA 
SAU

DITA

SÍRIA

TU
RQ

U
IA

LETÔ
N

IA

LITU
ÂN

IA

ESTÔ
N

IA

FIN
LÂN

DIA

SU
ÉCIA

N
O

RU
EGA

JO
RDÂN

IA
ISRAEL

LÍBAN
OPALESTIN

A

EM
IRADO

S 
ÁRABES 
U

N
IDO

SO
M

Ã

IÊM
EN

PO
LÔ

N
IA

LÍBIA

GRÉCIA

BU
LGÁRIA

RO
M

ÊN
IA

ESLO
VÁQ

U
IA

H
U

N
GRIA

SÉRVIA

KO
SO

VOM
ACEDÔ

N
IA

ALBÂN
IACH

ADE
ERITREIA

SU
DÃO

EGITO

M
O

N
GÓ

LIA

U
N

IÕ
ES 

IGREJAS 
GRU

PO
S 

M
EM

BRO
S 

PO
PU

LAÇÃO
De Belarus  

66 
28 

3.837 
9.467.000

Do Cáucaso 
135 

67 
7.601 

30.761.081
Russa Oriental 

82 
39 

5.064 
22.707.619

Do Extrem
o Oriente 

51 
17 

2.162 
6.154.807

Da M
oldávia 

140 
98 

8.658 
3.543.000

Do Sul (Cazaquistão e 5 países) 
70 

45 
4.050 

111.642.000
Transcaucasiana 

27 
15 

1.180 
6.959.000

U
craniana 

810 
267 

45.208 
42.037.000

Russa Ocidental 
378 

296 
27.744 

95.218.493
Da Crim

eia 
26 

6 
1.748 

1.912.000
TO

TAL 
1.785 

878 
107.252 

330.402.000

D
IV

ISÃ
O

 EU
RO

-A
SIÁ

TICA

Oceano
Oceano
Oceano

Pacífico Norte
Pacífico Norte
Pacífico Norte

P
R

O
JE

TO
S

1
   Construir um

 prédio de três andares 
para Educação Infantil, Ensino 
Fundam

ental e Ensino M
édio 

no cam
pus do Centro Adventista 

de Educação Superior da U
crânia, 

em
 Bucha, U

crânia.
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   Construir um
 prédio de dois 

andares para Educação Infantil, 
Ensino Fundam

ental e Ensino 
M

édio no cam
pus da U

niversidade 
Adventista de Zaoksky, na região 
de Tula, Rússia. conosco conosco Deus
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Estudando e Aplicando a História
Herodes ficou surpreso com a pergunta

dos sábios do Oriente. Quando viu a indi-
ferença entre os sacerdotes a respeito da
profecia, pensou que eles tivessem tentan-
do enganá-lo. Que confusão! Leia em sua
Bíblia o texto de Mateus 2, e depois respon-
da às seguintes perguntas:

 Por que Herodes ficou preocupado com a
notícia do nascimento de Jesus?
____________________________________
____________________________________

Por que você acha que os sábios foram
conduzidos primeiro a Jerusalém antes de
irem a Belém?
____________________________________
____________________________________

Introdução
Os sábios do Oriente foram guiados até o

local em que Jesus estava por um “sistema
tecnológico” divino muito superior a qual-
quer outro já visto no mundo. Não temos in-
formações a respeito deles. Sabemos apenas
que, na realidade, não estavam seguindo uma
estrela. Então, por que os sábios do Oriente
nos parecem tão familiares? Talvez porque
se tornaram parte da tradição envolvida no
Natal. Mas eles não eram apenas coadjuvan-
tes numa peça. Eles estudaram as Escrituras
hebraicas e encontraram as palavras de Ba-
laão: “Um rei, como uma estrela brilhante, vai
aparecer naquela nação; como um cometa
Ele virá de Israel” (Nm 24:17). Provavelmente,
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SEGUINDO A
ESTRELA

“Onde está o recém-nascido 
rei dos judeus? Vimos a Sua 
estrela no Oriente e viemos 
adorá-Lo” (Mateus 2:2).
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Estudando e Aplicando a História
Herodes fi cou surpreso com a pergunta 

dos sábios do Oriente. Quando viu a indi-
ferença entre os sacerdotes a respeito da 
profecia, pensou que eles tivessem tentan-
do enganá-lo. Que confusão! Leia em sua 
Bíblia o texto de Mateus 2, e depois respon-
da às seguintes perguntas:

 Por que Herodes fi cou preocupado com a 
notícia do nascimento de Jesus?
____________________________________
____________________________________

Por que você acha que os sábios foram 
conduzidos primeiro a Jerusalém antes de 
irem a Belém?
____________________________________
____________________________________

Herodes tentou enganar os sábios ao afi r-
mar que ele também desejava adorar a Crian-
ça. Mas, advertidos por Deus em um sonho, 
eles foram para casa depois de encontrarem 
Jesus. Herodes percebeu que eles foram mais 
espertos do que ele. Você acha que eles foram?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Você já teve ou conhece alguém que teve 
um sonho em que Deus deu uma mensagem 
específi ca sobre algum assunto?

eles também conheciam e compreendiam a 
profecia de Daniel 9:25 e 26 e perceberam que 
a vinda do Messias estava próxima.

Chegaram a Jerusalém acreditando que 
encontrariam uma grande comoção em re-
lação ao nascimento do Rei. No entanto, de-
pararam-se com a ignorância geral desse 
grande acontecimento, e suas palavras ins-
tigaram o ciúme e o medo entre os líderes 
romanos e os líderes judeus, o que resultou 
no assassinato de milhares de crianças ino-
centes e mais tarde no assassinato de Jesus.

Esta lição nos mostra que os homens sá-
bios também servem de modelo para aque-
les que desejam se preparar para ver e 
reconhecer a volta de Jesus.

Introdução
Os sábios do Oriente foram guiados até o 

local em que Jesus estava por um “sistema 
tecnológico” divino muito superior a qual-
quer outro já visto no mundo. Não temos in-
formações a respeito deles. Sabemos apenas 
que, na realidade, não estavam seguindo uma 
estrela. Então, por que os sábios do Oriente 
nos parecem tão familiares? Talvez porque 
se tornaram parte da tradição envolvida no 
Natal. Mas eles não eram apenas coadjuvan-
tes numa peça. Eles estudaram as Escrituras 
hebraicas e encontraram as palavras de Ba-
laão: “Um rei, como uma estrela brilhante, vai 
aparecer naquela nação; como um cometa 
Ele virá de Israel” (Nm 24:17). Provavelmente, 

Introdução
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“Onde está o recém-nascido 
rei dos judeus? Vimos a Sua 
estrela no Oriente e viemos 
adorá-Lo” (Mateus 2:2).
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TERÇA – 26 DE JANEIROSEGUNDA – 25 DE JANEIRO
Leia o Texto-Chave desta semana, que se 

encontra em Mateus 2:2. 
A “estrela” que os homens sábios segui-

ram era, na verdade, um grupo de anjos res-
plandecentes. Como eram estudiosos, eles 
identifi caram aquele fenômeno incomum 
com o cumprimento da profecia de Balaão 
acerca da estrela de Jacó (Nm 24:17).

Esses homens não eram judeus, mas re-
conheceram que o rei Salvador surgiria na 
Judeia. “Ao entrarem em Jerusalém, os sá-
bios foram em primeiro lugar ao templo, so-
bre o qual a estrela tinha desaparecido da 
vista, mas encontraram apenas ignorância, 
surpresa, temor e desdém” (CBA, v. 5, p. 294).

Em vez de examinar as Escrituras a fi m de 
ver se os magos estavam certos, os líderes 

religiosos fi caram ofendidos de que essa no-
tícia tivesse sido trazida por “pagãos”. Eles 
se consideravam superiores e rejeitaram a 
oportunidade que Deus lhes estava dando.

Na continuação do texto (v. 3), vemos a 
reação de Herodes e do povo. Eles fi caram 
muito assustados com as palavras dos ma-
gos. Se tivessem verdadeiramente aceitado 
o fato de que Jesus viera como profetizado, a 
vida deles teria sido infl uenciada e seus pla-
nos afetados. Assim, também, nossa vida e 
planos devem ser infl uenciados pela notícia 
de que em breve Jesus voltará.

Como encaramos essa notícia? Temos 
ajudado outras pessoas a encontrar a ver-
dade? Ou, às vezes, com nosso comporta-
mento, estamos tirando o interesse delas 
por Jesus?

30

Você Sabia?
[Informações extraídas do Comentário Bí-

blico Adventista, v. .5, p. 293-298.] 
• Os “magos” mencionados no texto eram 

nobres de nascimento, educados, ricos e in-
fl uentes. A expressão nada tinha que ver com 
o sentido de “mágicos” ou “feiticeiros”. Eram 
os fi lósofos, os conselheiros do reino, ins-
truídos em toda sabedoria do antigo Orien-
te. Eles estudavam as Escrituras hebraicas
e foi ali que descobriram a verdade a respei-
to do nascimento do rei dos judeus.

• Herodes já havia cometido muitas cruel-
dades para manter-se no poder. Tinha até 
mesmo assassinado vários membros de sua 
família por suspeitar de conspirações para 
matá-lo. Toda a cidade fi cou alarmada com 
o que poderia acontecer.

• A má vontade dos principais sacerdotes 
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TERÇA – 26 DE JANEIROreligiosos fi caram ofendidos de que essa no-
tícia tivesse sido trazida por “pagãos”. Eles 
se consideravam superiores e rejeitaram a 
oportunidade que Deus lhes estava dando.

Na continuação do texto (v. 3), vemos a 
reação de Herodes e do povo. Eles fi caram 
muito assustados com as palavras dos ma-
gos. Se tivessem verdadeiramente aceitado 
o fato de que Jesus viera como profetizado, a 
vida deles teria sido infl uenciada e seus pla-
nos afetados. Assim, também, nossa vida e 
planos devem ser infl uenciados pela notícia 
de que em breve Jesus voltará.

Como encaramos essa notícia? Temos 
ajudado outras pessoas a encontrar a ver-
dade? Ou, às vezes, com nosso comporta-
mento, estamos tirando o interesse delas 
por Jesus?

e dos “doutores da lei” fez com que Herodes 
pensasse que eles estavam escondendo algo 
dele. Eles foram obrigados a pesquisar as 
Escrituras para dar a resposta ao rei sobre o 
lugar em que Cristo tinha nascido. Agora He-
rodes queria descobrir com os magos quan-
do o nascimento havia acontecido.

• Não se sabe o número exato de magos 
que visitaram Jesus. A Bíblia menciona ape-
nas que eles Lhe ofereceram três valiosos 
presentes: ouro, incenso e mirra.

• Os magos foram avisados em sonho so-
bre a verdadeira intenção de Herodes. Por 
isso, eles não voltaram para contar ao rei 
onde Jesus estava.

• José obedeceu prontamente quando foi 
avisado em sonho que deveria ir para o Egito 
a fi m de proteger a vida de Jesus. Os presen-
tes dados pelos magos ajudaram a prover os 
recursos necessários para a viagem.

3131

(Sl 23:6).

Sei que a bondade e a 

fi delidade me acompanharão 

todos os dias da minha vida, 

e voltarei à casa do Senhor 

enquanto eu viver

Você Sabia?
[Informações extraídas do Comentário Bí-

blico Adventista, v. .5, p. 293-298.] 
• Os “magos” mencionados no texto eram 

nobres de nascimento, educados, ricos e in-
fl uentes. A expressão nada tinha que ver com 
o sentido de “mágicos” ou “feiticeiros”. Eram 
os fi lósofos, os conselheiros do reino, ins-
truídos em toda sabedoria do antigo Orien-
te. Eles estudavam as Escrituras hebraicas
e foi ali que descobriram a verdade a respei-
to do nascimento do rei dos judeus.

• Herodes já havia cometido muitas cruel-
dades para manter-se no poder. Tinha até 
mesmo assassinado vários membros de sua 
família por suspeitar de conspirações para 
matá-lo. Toda a cidade fi cou alarmada com 
o que poderia acontecer.

• A má vontade dos principais sacerdotes 
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SEXTA – 29 DE JANEIRO
Os sábios estavam procurando Jesus, 

guiados por sua investigação, pelo Espírito 
Santo e por um sinal luminoso de anjos es-
pecialmente providenciado para mostrar-
lhes o caminho. Convictos de que estavam 
no caminho certo, eles mal podiam acredi-
tar que eram os únicos que tinham consciên-
cia de que o tempo certo havia chegado. Que 
lições podem ser aprendidas desse quadro? 

Os sábios olharam para o Oriente e viram o 
sinal de Sua vinda. Da mesma forma, os que 
estarão vivos nos últimos dias olharão para o 
Oriente e verão o sinal de Sua segunda vinda.

Ellen White declara em O Grande Confl i-
to, páginas 640 e 641: “Surge logo no Orien-
te uma pequena nuvem negra, aproximada-
mente da metade do tamanho da mão de um 
homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e 
que, a distância, parece estar envolta em 
trevas. O povo de Deus sabe ser esse o 
sinal do Filho do homem. Em solene si-
lêncio fi tam-na enquanto se aproxima da 
Terra, mais e mais brilhante e gloriosa, 
até se tornar grande nuvem branca, mos-
trando na base uma glória semelhante ao 

Imagine se essa história fosse transpor-
tada para os nossos dias. Os sábios, estu-
diosos das Escrituras, vêm de um lugar dis-
tante e chegam exatamente no dia em que as 
pessoas supostamente estão comemorando 
o nascimento de Jesus. Eles andam ansio-
sos pelas ruas. Veem luzes coloridas e vá-
rias imagens de um homem gordo de barba, 
usando roupas vermelhas, desejando “boas 
festas”. Eles não entendem nada... As pesso-
as estão apressadas, indo de loja em loja. Al-
guém se aproxima e pergunta quem são eles.

Quando se identifi cam, eles fazem uma 
pergunta que deixa as pessoas sem res-
posta: “Onde está Jesus? Viemos para 
adorá-Lo.”

Podemos correr o mesmo risco de estar 
nos comportando como as pessoas de Jeru-
salém, por ocasião do nascimento de Jesus? 
Será que estamos tão acostumados com a 
nossa rotina que estamos perdendo de vista 
qual deve ser a razão do nosso viver?

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de 
Impacto desta semana.  Dois deles dizem 
respeito ao local profetizado para o nasci-
mento do Messias. Em que cidade o Salva-
dor nasceria?
____________________________________

Em sua opinião, por que a “estrela” guiou 
os sábios para Jerusalém?
____________________________________

Quando lemos o relato do nascimento de 
Jesus, vemos muita coisa acontecendo em 
um curto prazo, cumprindo as profecias que 
haviam sido dadas muito tempo antes.

Além de indicar o lugar e a maneira que 
o Messias viria, também estavam profeti-
zadas a matança das crianças inocentes de 

“Os magos tinham vis-
to uma misteriosa luz nos 

céus na noite em que a gló-
ria de Deus inundou as colinas 

de Belém. Uma estrela brilhan-
te apareceu, permanecendo no 

céu por algum tempo – um even-
to que despertou imenso interes-

se. Aquela estrela era um grupo 
de anjos resplandecentes, mas os 
magos não sabiam disso” (O Li-
bertador, p. 31).

FLASH
QUINTA – 28 DE JANEIRO

QUARTA – 27 DE JANEIRO
impactoimpacto

Versos de

Miqueias 5:2
João 7:42
Isaías 40:11

Belém (Jeremias 31:15) e a fuga para o  Egito 
(Oseias 11:1).

Somos informados por Ellen White de que 
“o fi m virá mais rapidamente do que os ho-
mens esperam” (O Grande Confl ito, p. 631). 
Todos os sinais que indicam a proximidade 
da segunda vinda de Jesus estão se cum-
prindo. A pergunta que precisamos respon-
der é: Estamos nos preparando para esse 
evento?

Leia o capítulo 6 do livro O Libertador
para conhecer os detalhes da história do 
encontro dos magos com Jesus.

Os magos não eram adoradores do Deus de Israel, mas eles se interessavam por profe-
cias. A respeito da viagem que eles fi zeram, é dito o seguinte: “Em cada parada que faziam 
para descansar, os viajantes examinavam as profecias. A convicção de que Deus os estava 
guiando se aprofundava. Embora longa, aquela foi uma viagem feliz” (O Libertador, p. 32). 
Discuta com seus amigos a importância dessa atitude e como o conhecimento das profecias 
também pode tornar nossa “viagem” mais interessante e feliz.

ALÉM DO ESTUDO
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Leitura da Semana 
•   O Libertador, 

capítulo 6

SEXTA – 29 DE JANEIRO
Os sábios estavam procurando Jesus, 

guiados por sua investigação, pelo Espírito 
Santo e por um sinal luminoso de anjos es-
pecialmente providenciado para mostrar-
lhes o caminho. Convictos de que estavam 
no caminho certo, eles mal podiam acredi-
tar que eram os únicos que tinham consciên-
cia de que o tempo certo havia chegado. Que 
lições podem ser aprendidas desse quadro? 

Os sábios olharam para o Oriente e viram o 
sinal de Sua vinda. Da mesma forma, os que 
estarão vivos nos últimos dias olharão para o 
Oriente e verão o sinal de Sua segunda vinda.

Ellen White declara em O Grande Confl i-
to, páginas 640 e 641: “Surge logo no Orien-
te uma pequena nuvem negra, aproximada-
mente da metade do tamanho da mão de um 
homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e 
que, a distância, parece estar envolta em 
trevas. O povo de Deus sabe ser esse o 
sinal do Filho do homem. Em solene si-
lêncio fi tam-na enquanto se aproxima da 
Terra, mais e mais brilhante e gloriosa, 
até se tornar grande nuvem branca, mos-
trando na base uma glória semelhante ao 

fogo consumidor e encimada pelo  arco-íris 
do concerto. Jesus, na nuvem, avança como 
poderoso vencedor.” 

As histórias do passado trazem importan-
tes lições para nós hoje. Sábios são aque-
les que entendem a urgência do tempo em 
que estamos vivendo e se preparam – lendo 
a Bíblia, orando e buscando discernimento 
– para não deixar passar a oportunidade de 
encontrar-se com Jesus.

“Porque ainda um pouquinho de tempo, 
e o que há de vir, virá, e não tardará” (He-
breus 10:37).

Imagine se essa história fosse transpor-
tada para os nossos dias. Os sábios, estu-
diosos das Escrituras, vêm de um lugar dis-
tante e chegam exatamente no dia em que as 
pessoas supostamente estão comemorando 
o nascimento de Jesus. Eles andam ansio-
sos pelas ruas. Veem luzes coloridas e vá-
rias imagens de um homem gordo de barba, 
usando roupas vermelhas, desejando “boas 
festas”. Eles não entendem nada... As pesso-
as estão apressadas, indo de loja em loja. Al-
guém se aproxima e pergunta quem são eles.

Quando se identifi cam, eles fazem uma 
pergunta que deixa as pessoas sem res-
posta: “Onde está Jesus? Viemos para 
adorá-Lo.”

Podemos correr o mesmo risco de estar 
nos comportando como as pessoas de Jeru-
salém, por ocasião do nascimento de Jesus? 
Será que estamos tão acostumados com a 
nossa rotina que estamos perdendo de vista 
qual deve ser a razão do nosso viver?

breus 10:37).

COM

 OLHOS
OUTROS

“Lembre-se, se o Natal não é achado em seu 
coração, você não o achará debaixo da árvore.” 

– Charlotte Carpenter

“Como no Paraíso, Deus caminha na Es-
critura, procurando o homem.” 

– Ambrose.

Belém (Jeremias 31:15) e a fuga para o  Egito 
(Oseias 11:1).

Somos informados por Ellen White de que 
“o fi m virá mais rapidamente do que os ho-
mens esperam” (O Grande Confl ito, p. 631). 
Todos os sinais que indicam a proximidade 
da segunda vinda de Jesus estão se cum-
prindo. A pergunta que precisamos respon-
der é: Estamos nos preparando para esse 
evento?

Os magos não eram adoradores do Deus de Israel, mas eles se interessavam por profe-
cias. A respeito da viagem que eles fi zeram, é dito o seguinte: “Em cada parada que faziam 
para descansar, os viajantes examinavam as profecias. A convicção de que Deus os estava 
guiando se aprofundava. Embora longa, aquela foi uma viagem feliz” (O Libertador, p. 32). 
Discuta com seus amigos a importância dessa atitude e como o conhecimento das profecias 
também pode tornar nossa “viagem” mais interessante e feliz.
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