
PROGRAMA PARA CULTO FAMILIAR

T R I M E S T R E  2

Os Primeiros
Personagens e as
Primeiras Histórias



Copyright © 2020. Todos os direitos reservados.

Ministério de Crianças e Adolescentes da Convenção Geral das 

Igrejas Adventistas da Promessa.

É permitido reproduzir e compartilhar este material. 

Publicado no Brasil, em julho de 2020

TextoTexto

Luis Cesar Galvão Camargo

Meire Helen Cristina de Souza Camargo

Revisão de OriginaisRevisão de Originais

Eudoxiana Canto Melo

Organização e Projeto GráficoOrganização e Projeto Gráfico

Luis Cesar Galvão Camargo

Ilustração da CapaIlustração da Capa

Davi César Teixeira Santos (10 anos)

FALE CONOSCO 

MCA – Ministério de Crianças e Adolescentes

Rua Boa Vista, 314 – 6° Andar – Conj. A

Centro – São Paulo (SP) – CEP: 01014-000

criancas@portaliap.org

adolescentes@portaliap.org

portaliap.org



SumárioSumário

Apresentação

Entenda o programa DiscipuLAR para culto familiar

Conheça o programa DiscipuLAR para culto familiar

OS PRIMEIROS PERSONAGENS

E AS PRIMEIRAS HISTÓRIAS

CULTO 1. ADÃO E A DESOBEDIÊNCIA

CULTO 2. EVA E A ESPERANÇA

CULTO 3. ABEL E A OFERTA

CULTO 4. CAIM E O ÓDIO

CULTO 5. SETE E A PROMESSA

CULTO 6. ENOQUE E A COMUNHÃO

CULTO 7. NOÉ E A OBEDIÊNCIA

CULTO 8. ABRAÃO E A FÉ

CULTO 9. SARA E A DESCONFIANÇA

CULTO 10. ISAQUE E A CONFIANÇA

CULTO 11. ESAÚ E O DESPREZO

CULTO 12. JACÓ E O ENGANO

CULTO 13. JOSÉ E O PERDÃO

Referência

Desenho para colorir em família

04

06

10

12

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

40



ApresentaçãoApresentação

 Entendemos que o culto familiar é uma prática 

devocional e um princípio bíblico, que sua realiza-

ção, portanto, implica regularidade, dedicação e 

amor. É por isso que disponibilizamos aos pais e aos 

MCAs o programa DiscipuLAR, um material de 

apoio para realização dos cultos em família. Com 

ele, nutrimos a grande expectativa de auxiliar os 

pais e as famílias na nobre missão de evangelizar, 

ensinar e discipular seus filhos, através do culto 

familiar.
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 Lembramos que algumas crianças e alguns 

adolescentes são filhos de casamentos mistos, 

como era o caso de Timóteo, filho de mãe judia e 

cristã e de pai grego (At 16:1). Ressaltamos o fato de 

que isso não o impediu de aprender as sagradas 

letras, através de sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide (1 

Tm 1:5, 3:15). Por isso, esperamos que os cônjuges de 

casamentos mistos, pais solteiros, viúvos ou divorci-

ados também se sintam incluídos neste programa 

e possam praticar o culto familiar ao Senhor.



 Nosso desejo e nossa oração é que pais e filhos se 

reúnam em torno da Palavra de Deus, em amor e 

comunhão, e possam desfrutar de momentos de 

paz e união em Cristo. Esperamos que, a cada pôr 

do sol semanal, na sexta-feira ou no momento 

especial de culto no lar, Deus seja glorificado e as 

famílias sejam fortalecidas no poder do Espírito 

Santo. Oramos e esperamos que nossas crianças e 

nossos adolescentes sejam verdadeiros discípulos 

de Jesus.

 Que o nosso bom e eterno Pai abençoe as famílias, 

as crianças e os adolescentes. Amém!

Luis Cesar Galvão Camargo

Líder do Ministério de Crianças e Adolescentes da

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
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Entenda
o programa DiscipuLAR
para culto familiar

 DiscipuLAR é um programa de resgate e incenti-

vo ao culto familiar, e funciona, basicamente, como 

um devocional semanal para as famílias. Cada 

temática do programa é trimestral, contendo treze 

dias de cultos semanais.

1 – O que é ?1 – O que é ?

 Deve-se realizar o programa entre todos os mem-

bros da casa (cônjuges, pais, filhos e outros membros, 

quando houver), no formato de culto doméstico ou 

culto familiar, conforme sugerido nesta publicação. 

2 – Como realizar ?2 – Como realizar ?
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 Não sendo possível reunir todos os membros da 

casa, é importante que, pelo menos, uma pessoa 

responsável realize o culto, para que a criança ou o 

adolescente não deixe de participar com regularidade.
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 Deve-se realizar o programa em casa, ou seja, no 

ambiente familiar, onde as relações e os vínculos 

são fortalecidos e os primeiros passos da vida cristã 

começam e devem ser desenvolvidos.

3 – Onde realizar ?3 – Onde realizar ?

 Os cultos do programa DiscipuLAR deverão 

acontecer, preferencialmente, ao pôr do sol da 

sexta-feira, ou seja, no início do sétimo dia da sema-

na. Não sendo possível, a família poderá reservar 

outro dia e outro horário mais adequados para o 

momento do culto em família, pois é importante 

que haja regularidade na realização do programa.

4 – Quando realizar ?4 – Quando realizar ?

 Entendemos que discipular, ou fazer discípulos, é 

um mandamento bíblico (Mt 28:19-20). E mais: 

entendemos que o processo de discipulado come-

ça em casa e que é dever da família, especialmente 

dos pais, ensinar os preceitos e os valores cristãos às 

crianças (Pv 22:6).

5 – Por que realizar ?5 – Por que realizar ?

DiscipuLAR
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 O programa DiscipuLAR visa promover a unidade 

e o fortalecimento da família e da igreja de Cristo, 

bem como a adoração a Deus, o ensino bíblico e o 

discipulado cristão, no ambiente familiar, sob a 

tutela dos pais ou da pessoa responsável pela família.

6 – Qual é o objetivo ?6 – Qual é o objetivo ?

 Se examinarmos o Pentateuco, veremos que, 

bem no princípio, entre o povo hebreu, eram os 

próprios pais os incumbidos de transmitir as revela-

ções de Deus aos seus filhos, em suas casas. O lar era 

uma escola em que as crianças conheciam quem 

era Deus e aprendiam a temer e a amar ao Senhor. 

Os pais deveriam ensinar, em todas as oportunida-

des e ocasiões. Contudo, havia um momento espe-

cial, durante o dia, em que os filhos eram reunidos 

para ouvir a palavra de Deus,¹ conforme lemos em 

Deuteronômio 6:4-9:

7 – Qual é a base bíblica ?7 – Qual é a base bíblica ?

1. Escola Bíblica em foco (2014:29)

Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único 

Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todas as suas 

DiscipuLAR
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forças. Que todas estas palavras que hoje lhe 

ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com 

persistência a seus filhos. Converse sobre elas 

quando estiver sentado em casa, quando estiver 

andando pelo caminho, quando se deitar e quan-

do se levantar. Amarre-as como um sinal nos 

braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos baten-

tes das portas de sua casa e em seus portões.

DiscipuLAR
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Conheça
o programa DiscipuLAR
para culto familiar

 O programa DiscipuLAR é um roteiro para culto 

familiar, contendo textos bíblicos para leitura dire-

cionada, reflexões e motivos de oração. A ordem 

para a realização dos cultos em família está apre-

sentada da seguinte forma:

 Momento para citar o título da reflexão do culto do dia. 

I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

 Momento para iniciar o culto com uma oração e 

cântico(s). É importante que a oração seja conduzi-

da pelo pai, pela mãe ou por outra pessoa responsá-

vel pela família.

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar
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 Momento para leitura do texto bíblico sugerido 

no programa. A leitura poderá ser realizada por 

qualquer membro da família, inclusive pela criança 

que saiba ler.

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Momento para reflexão do texto bíblico sugerido 

no programa.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

 Momento para aplicação do texto bíblico à vida 

da família.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Momento para oração de gratidão, pedidos e 

intercessão pela família e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

DiscipuLAR
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 Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores 

ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0101
CULTO

ADÃO E AADÃO E A
DESOBEDIÊNCIADESOBEDIÊNCIA

 E o Senhor Deus ordenou ao homem: "Coma livre-

mente de qualquer árvore do jardim, mas não coma 

da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque 

no dia em que dela comer, certamente você morrerá". 

(Gn 2:16-17)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus. 

Um homem perfeito que vivia em plena comunhão 

com o Criador, com a criação e com a sua esposa, 

Eva, até o dia em que se rebelou contra o Senhor. 

Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do 

mal, o qual Deus lhe havia proibido. Atraído pela 

tentação, ele desobedeceu, e o pecado passou a 

toda a humanidade. Deste modo, o casal perdeu a 

plena comunhão e a vida eterna com Deus.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Como vimos, Adão era um homem íntegro, mas, 

ainda assim, se deixou enganar e desobedeceu ao 

Criador. Ele pecou, e nós herdamos a sua natureza 

pecaminosa. É por isso que temos a tendência de 

praticar aquilo que é mau e desagrada a Deus. Por 

outro lado, é possível sermos livres do domínio do 

pecado. Sim, por meio da fé em Jesus, que venceu o 

pecado, somos livres dessa culpa, pois ele nos 

trouxe a redenção.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que nos livra da 

culpa e do poder pecado, quando nos arrepende-

mos e cremos em Jesus. Oremos pelas famílias e 

pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0202
CULTO

EVA E AEVA E A
ESPERANÇAESPERANÇA

 Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria 

mãe de toda a humanidade. (Gn 3:20)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Eva, a primeira mulher, foi escolhida por Deus 

para ser a mãe de toda a raça humana. Seu nome 

significa “a que vive” ou “cheia de vida”. Apesar do 

pecado que ela cometeu com seu marido, Adão, 

Deus foi gracioso com Eva, ao dizer que, através 

dela, nasceria um menino que derrotaria o mal e 

restauraria o mundo condenado pelo pecado (Gn 

3:15). O Senhor prometeu-lhe a maior bênção que a 

humanidade poderia receber: Jesus, o Salvador.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Por sua graça e misericórdia, Deus deu a Eva a 

chance de recomeçar e reconstruir sua vida e sua 

família, apesar do pecado cometido contra ele. O 

Criador concedeu à mulher o dom de ser mãe. 

Dessa forma, o Senhor trouxe esperança ao seu 

coração e às futuras gerações que nasceram desde 

então. É assim que Deus faz: apesar dos nossos 

erros, ele nos oferece uma nova oportunidade para 

recomeçarmos e traz de volta a esperança por meio 

de Cristo.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que enviou seu Filho 

Jesus para nos salvar e nos dar a vida eterna. 

Oremos pelas famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0303
CULTO

ABEL E AABEL E A
OFERTAOFERTA

 Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das prime-

iras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agra-

do Abel e sua oferta. (Gn 4:4)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Abel era um dos primeiros filhos de Adão e Eva. 

Ele e seu irmão, Caim, eram homens do campo. 

Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. A 

Bíblia diz que, em certa ocasião, Abel entregou a 

melhor parte do seu rebanho como oferta ao 

Senhor, o Criador de tudo. Essa atitude agradou a 

Deus, pois demonstrava mais do que gratidão: 

demostrava fé (Hb 11:4). Sim, pela fé, o pastor Abel 

ofereceu a melhor parte do seu rebanho ao Senhor.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Ofertar é um serviço de adoração ao Senhor. 

Entregar ou fazer o melhor ao Criador é uma atitude 

de fé, pois tudo lhe pertence. Lembre-se: Deus se 

agradou não somente da oferta, mas, especialmen-

te, do próprio Abel, por causa da sua fé. A Bíblia diz 

que, sem fé, é impossível agradar a Deus (Hb 11:6). 

Devemos servir ao Senhor com nossos dons, talen-

tos e recursos, sempre com alegria, gratidão e fé em 

nossos corações.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que nos sustenta e 

aceita a nossa adoração, por meio da fé no seu Filho 

Jesus. Oremos pelas famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0404
CULTO

CAIM E OCAIM E O
ÓDIOÓDIO

 O Senhor disse a Caim: “Por que você está furioso? 

Por que se transtornou o seu rosto?”. (Gn 4:6)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Certa vez, 

os irmãos entregaram seus frutos e animais ao 

Senhor. Caim era agricultor e ofertou alguns frutos 

da sua colheita. Abel era pastor de ovelhas e ofertou 

a melhor parte do seu rebanho. Deus se agradou de 

Abel e da sua oferta; porém, não se agradou de 

Caim nem da sua oferta. Isso o deixou extremamen-

te enfurecido. Então, movido pelo ódio, atacou e 

matou seu irmão.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 O pecado trouxe graves prejuízos às famílias. Na 

história dos irmãos Caim e Abel, vemos o relato da 

primeira tragédia acontecendo no ambiente famili-

ar. Famílias são constantemente atacadas e abala-

das, ao longo da história. Por isso, precisamos nos 

unir em amor a Deus e a nosso próximo. Precisamos 

amar e respeitar os nossos familiares, apesar das 

nossas diferenças, pois isso é saudável. Como filhos 

de Deus, devemos viver em paz, harmonia e comu-

nhão, em Cristo.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que nos une pelo 

amor e nos concede o prazer de viver em família. 

Oremos pelas famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0505
CULTO

SETE E ASETE E A
PROMESSAPROMESSA

 Novamente Adão teve relações com sua mulher, e 

ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: 

"Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que 

Caim o matou". (Gn 4:25)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Após a morte de Abel, Deus concedeu mais um 

filho ao casal Adão e Eva. Seu nome era Sete. Este 

filho era fruto da promessa que o Senhor havia feito 

à mulher, quando disse que, da sua descendência, 

nasceria o Salvador. Sete, filho de Adão, gerou Enos, 

que também gerou um filho, e assim sucessivamen-

te, até o cumprimento da promessa, com o nasci-

mento de Jesus, conforme lemos em Lucas 3:38.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Pouco sabemos sobre a história de Sete, pois a 

Bíblia não nos oferece muitas informações sobre 

ele. O que sabemos é que, a partir da sua geração, o 

nome do Senhor começou a ser invocado, isto é, 

Deus começou a ser proclamado e adorado de 

geração em geração (Gn 4:26). Sete foi listado entre 

os nomes da genealogia de Jesus. Como ele, deve-

mos adorar e proclamar o nome do Senhor à nossa 

e às futuras gerações, até a volta de Jesus.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que cumpre as suas 

promessas e concede graça e salvação a todas as 

famílias e gerações. Oremos pelas famílias e pela 

igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0606
CULTO

ENOQUE E AENOQUE E A
COMUNHÃOCOMUNHÃO

 Enoque andou com Deus; e já não foi encontrado, 

pois Deus o havia arrebatado. (Gn 5:24)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 O livro de Gênesis cita dois personagens com o 

nome de Enoque. Um deles era filho de Caim (Gn 

4:17); o outro é o personagem do nosso estudo, filho 

de Jarede, da descendência de Sete (Gn 5:18; Lc 3:37-

38). Quando a Bíblia diz que Enoque andou com 

Deus, isso significa que ele tinha um profundo relacio-

namento com o Senhor. Sua comunhão com Deus 

era tão intensa que ele foi levado para o céu, sem 

passar pela morte (Hb 11:5).

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Andar com Deus é viver em comunhão com ele. 

Para isso, é preciso ter paz com o Senhor, e isso só é 

possível através de Jesus. Em Cristo, somos unidos a 

Deus e podemos desfrutar de verdadeira paz e 

felicidade ao lado do Criador. Enoque é um grande 

exemplo para aqueles que desejam andar com 

Deus e estar para sempre ao seu lado. Um dia, Cristo 

voltará, e nós seremos levados para junto dele, nas 

alturas. Com ele, viveremos por toda a eternidade.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Deus da paz, pois ele é 

presente e habita em nós, por meio do seu Espírito 

Santo. Oremos pelas famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
MINISTÉRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



 Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores 

ao seu nome.

25

I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0707
CULTO

NOE E ANOE E A
OBEDIÊNCIAOBEDIÊNCIA

´́

 Então o Senhor disse a Noé: “Entre na arca, você e 

toda a sua família, porque você é o único justo que 

encontrei nesta geração”. (Gn 7:1)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Noé era um homem justo, íntegro e andava com 

Deus (Gn 6:9). Em seus dias, a humanidade estava 

praticando muitas maldades. Então, o Criador 

decidiu destruir a Terra com um dilúvio, mas, antes, 

ordenou a Noé que construísse um grande barco, a 

fim de que ele, sua família e os animais ficassem 

protegidos, durante a intensa chuvarada. Mesmo 

sendo ridicularizados pelas pessoas, Noé e sua 

família, juntos, pela fé, obedeceram a Deus.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Noé não era um engenheiro, mas um amador. No 

entanto, Deus o escolheu para a execução de um 

importante projeto que envolveu a participação e a 

obediência de sua família. Dentre tantas lições, esta 

história nos mostra como é importante a união 

familiar, pois ainda que apenas Noé tenha conver-

sado com Deus, toda a sua família lhe deu ouvidos, e 

todos foram salvos do dilúvio e da destruição. Essa é 

uma família exemplar, na fé e na obediência a Deus.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que une as famílias e 

as protege com seu cuidado e seu amor. Oremos 

pelas famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar
0808
CULTO

ABRAÃO E AABRAÃO E A
FÉFÉ

 Então o Senhor disse a Abrão: “Saia da sua terra, do 

meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para 

a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande 

povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e 

você será uma bênção.” (Gn 12:1-2)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Abraão tinha 75 anos, quando Deus o chamou 

para uma grande missão. Ele vivia com sua família, 

em Ur dos caldeus, uma terra de idolatrias e muitos 

outros pecados. Abraão não era pai porque sua 

esposa, Sara, não podia ter filhos. Mas Deus lhe 

prometera que seria o pai de uma grande família. 

Assim, ele confiou no Senhor e nas suas maravilho-

sas promessas, e partiu para uma grande jornada, 

em direção à vontade e aos planos de Deus.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 A fé de Abraão é um exemplo registrado em 

vários trechos da Bíblia Sagrada. Ele confiou em 

Deus e lhe obedeceu, mesmo quando tudo parecia 

desfavorável. É fácil confiar que tudo dará certo, 

quando as circunstâncias são favoráveis. Mas a fé 

que Abraão teve em Deus nos ensina que é preciso 

crer, mesmo quando não vemos, não sabemos ou 

quando tudo parece impossível. Precisamos confiar 

em Deus, pois ele é soberano e poderoso em tudo o 

que faz.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que cumpre as suas 

promessas, realiza planos e abençoa as famílias. 

Oremos pelas famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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 Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores 

ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0909
CULTO

SARA E ASARA E A
DESCONFIANÇADESCONFIANÇA

 Então disse o Senhor: “Voltarei a você na primavera, 

e Sara, sua mulher, terá um filho”. Sara escutava à 

entrada da tenda, atrás dele. (Gn 18:10) 

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Em um dia quente, Abraão e Sara recebem a 

visita especial de três homens que lhes traziam a 

grande notícia de que, em breve, eles teriam um 

filho. Abraão e Sara já eram de idade avançada, 

quando Deus lhes fez a promessa de que seriam 

pais. Sara, que ouvia a conversa, riu, desconfiada, 

desacreditando de que isso seria possível. Mas, no 

devido tempo, a promessa de Deus se cumpriu: 

Sara engravidou e deu à luz ao bebê Isaque, nome 

que significa “riso”.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 Deus faz o impossível acontecer! Apesar da des-

confiança de Sara, ele cumpriu sua promessa na 

vida do casal, que, milagrosamente, teve um filho. A 

desconfiança pode atrapalhar os planos que o 

Senhor tem para nós, pois enche o nosso coração de 

dúvidas e incredulidade. Quando confiamos, depo-

sitamos nossa esperança e nossa fé no autor da 

promessa, isto é, em Deus, aquele que realizou e 

realiza coisas impossíveis, o Todo-Poderoso.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que nos enche de fé 

e esperança e nos ajuda a superar a desconfiança. 

Oremos pelas famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

1010
CULTO

 Isaque disse a seu pai Abraão: “Meu pai!” “Sim, meu 

filho”, respondeu Abraão. Isaque perguntou: “As bra-

sas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para 

o holocausto?” Respondeu Abraão: “Deus mesmo há de 

prover o cordeiro para o holocausto, meu filho”. E os 

dois continuaram a caminhar juntos. (Gn 22.7-8)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Certa vez, quando Isaque e seu pai, Abraão, foram 

oferecer um sacrifício ao Senhor, o menino perce-

beu que algo faltava. Estavam ali a lenha e o fogo; 

mas e o cordeiro? Sem saber que seria ele o sacrifí-

cio, Isaque confiou em seu pai, quando este disse 

que o Senhor lhes providenciaria um animal. De 

fato, Deus proveu um cordeiro em substituição a 

Isaque, e Abraão o entregou em oferta ao Senhor. 

Então, pai e filho, puderam voltar para a casa juntos.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 Abraão era um homem de fé, e isso era visto por 

seu filho, que o acompanhava em seus sacrifícios 

de adoração ao Senhor. Quando foi amarrado e 

colocado em cima do altar sobre a lenha, Isaque 

não deixou de confiar nas palavras de Abraão e na 

sua fé em Deus. Pai e filho foram livres do sofrimen-

to e da morte, quando o cordeiro enviado por Deus 

apareceu. Essa história nos lembra de Jesus, o 

cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Nele 

devemos confiar!

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus que enviou Jesus, o 

Cordeiro Santo, para nos perdoar e salvar. Oremos 

pelas famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

1111
CULTO

ESAÚ E OESAÚ E O
DESPREZODESPREZO

 Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de 

lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. 

Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais 

velho. (Gn 25.34)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Esaú e Jacó eram filhos gêmeos de Isaque e 

Rebeca. Esaú nasceu primeiro; portanto, era o filho 

mais velho e tinha o direito de primogenitura, uma 

bênção valiosíssima de Deus, passada do pai ao 

primogênito. No entanto, Esaú não a valorizou, e, 

em um determinado dia, quando voltava do campo 

com muita fome, vendeu-a a seu irmão, Jacó, por 

um simples prato de comida. Esaú desprezou a tão 

preciosa e tradicional bênção do pai.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 Esaú era um filho muito querido por seu pai, mas 

era muito impulsivo e não valorizava as coisas do 

Deus de seu pai, Isaque, e do seu avô, Abraão. Ele fez 

escolhas precipitadas e agiu mal, desprezando seus 

direitos de filho mais velho. O desprezo às coisas de 

Deus revela o desprezo ao próprio Deus, e isso traz 

prejuízos à nossa vida. Devemos respeitar e amar a 

nossa família, a nossa história, o nosso Deus, e, 

assim, veremos suas bênçãos sobre nós.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que valoriza e aben-

çoa as famílias e nos ajuda a amar e a respeitar os 

nossos familiares e a nossa história. Oremos pelas 

famílias e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

1212
CULTO

JACÓ E OJACÓ E O
ENGANOENGANO

 Então disse o homem: “Seu nome não será mais 

Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e 

com os homens e venceu”. (Gn 32:28)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Jacó era filho de Isaque e neto de Abraão. Em seu 

nascimento, saiu agarrado ao pé de Esaú, seu irmão 

gêmeo. Influenciado por sua mãe, enganou seu pai, 

fingindo ser Esaú, e tomou-lhe a bênção da primo-

genitura. Fugiu e foi enganado por Labão, seu sogro. 

Casou-se duas vezes e teve doze filhos. Prosperou, 

mas teve problemas com o sogro e com os cunha-

dos; então, fugiu novamente. Jacó viveu muitos 

problemas, altos e baixos.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 A vida de Jacó foi marcada pelo engano. Ele 

enganou e foi enganado, até o dia em que foi trans-

formado e recebeu o nome de Israel – nome do 

povo escolhido por Deus para trazer o Salvador ao 

mundo. Seus doze filhos deram nomes às tribos de 

Israel. Ao lado de Abraão e Isaque, tornou-se um dos 

grandes patriarcas da história. Como Jacó, muitas 

pessoas e famílias vivem seus dramas e problemas 

pessoais, mas Deus pode transformar histórias 

desastrosas em histórias vitoriosas.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que não desiste das 

famílias e transforma vidas através de seu grande 

amor e sua misericórdia. Oremos pelas famílias e 

pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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CULTO

JOSÉ E OJOSÉ E O
PERDÃOPERDÃO

 Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a 

túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que 

estava vazio e sem água. (Gn 37:23-24)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 José era um dos doze filhos de Jacó e muito 

amado por seu pai, que o presenteou com uma 

linda túnica. Seus irmãos, cheios de ciúmes, trama-

ram contra ele e o venderam como escravo aos 

egípcios. No Egito, Deus cuidou de José e o fez 

governador daquele lugar. Anos depois, em tempos 

de fome, seus irmãos foram buscar alimentos no 

Egito e José pôde reencontrá-los e perdoá-los. 

Então, todos passaram a viver unidos novamente, 

com seu pai, Jacó.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 Apesar de tudo o que seus irmãos lhe fizeram, 

José entendeu que Deus estava no controle das 

situações. Em um momento de fome e escassez, 

Deus o enviou ao Egito, a fim de armazenar alimen-

tos e ajudar inúmeras famílias, inclusive a sua. 

Quando reencontrou seus irmãos, José fez algo 

muito difícil, mas necessário. Ele os perdoou! O 

perdão é uma atitude de grandeza e nobreza. 

Como Deus nos perdoou, em Cristo, assim devemos 

perdoar os nossos irmãos.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão a Deus, que, por meio de 

Cristo, perdoa os nossos pecados e nos concede o 

privilégio de viver em família. Oremos pelas famílias 

e pela igreja de Cristo.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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Deuteronômio 6:4-9

Ouça, ó Israel: O Senhor, o 

nosso Deus, é o único 

Senhor. Ame o Senhor, o seu 

Deus, de todo o seu coração, 

de toda a sua alma e de 

todas as suas forças. Que 

todas estas palavras que 

hoje lhe ordeno estejam em 

seu coração. Ensine-as com 

persistência a seus filhos. 

Converse sobre elas quando 

estiver sentado em casa, 

quando estiver andando 

pelo caminho, quando se 

deitar e quando se levantar. 

Amarre-as como um sinal 

nos braços e prenda-as na 

testa. Escreva-as nos baten-

tes das portas de sua casa e 

em seus portões.
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