
lifebook
ETERNAMENTE
CONECTADOS

SÉRIE DE LIÇÕES PARA ADOLESCENTES



Texto

Débora de Assis P. S. Santos

Eleilton William de Souza Freitas

Luis Cesar Galvão Camargo

Sílvio Gonçalves

Vilma Martins Bertulino da Silva

Revisão de Originais

Eudoxiana Canto Melo

MCA – Ministério de Crianças e Adolescentes

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

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

adolescentes@portaliap.org

www.promessistas.org

www.facebook.com/MCAConvencaoGeral

Fale Conosco

Copyright © 2021. Todos os direitos reservados.

Ministério de Crianças e Adolescentes da Convenção Geral das 

Igrejas Adventistas da Promessa.

É permitido reproduzir e compartilhar este material, desde que 

citada a fonte.  

Publicado no Brasil, em abril de 2021.

Personagens da Capa

Designed by Freepik

Organização e Projeto Gráfico

Luis Cesar Galvão Camargo

lifebook
ETERNAMENTE
CONECTADOS



Sumário

Apresentação

Lição 01: Abel

Lição 02: Enoque

Lição 03: Noé

Lição 04: Abraão

Lição 05: Sara

Lição 06: Jacó

Lição 07: José

Lição 08: Moisés

Lição 09: Josué

Lição 10: Raabe

Lição 11: Gideão

Lição 12: Davi

Lição 13: Samuel

04

05

09

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

53



 Graça e paz, líderes, professores e adolescentes pro-

messistas!

 Apresentamos a vocês mais uma série de lições bíbli-

cas especiais. Desta vez, a proposta é estudarmos as belas 

histórias e os grandes exemplos de fé dos personagens 

bíblicos registrados no capítulo 11 da Carta aos Hebreus e 

mostrar que a verdadeira fé em Jesus Cristo nos conecta à 

eternidade com Deus, que adiciona o nosso nome no 

lifebook, o livro da vida.

 Nos últimos anos, muitas redes sociais foram criadas 

no mundo virtual, mas nenhuma se compara à grande 

rede real e celestial. A Bíblia diz que vivemos neste mun-

do, mas não pertencemos a ele: A nossa cidadania, 

porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamen-

te o Salvador, o Senhor Jesus Cristo (Fp 3:20; confira 

também: Jo 17:14-16).

 Que, ao estudar esta série, vocês sejam encorajados à fé 

em Cristo e tenham seus nomes incluídos no livro da vida 

(Fp 4:3; Ap 3:5, 20:15, 21:27). Que, a cada lição, vocês cres-

çam na graça e na sabedoria divinas e possam desfrutar 

da eterna conexão com o Pai.

Luis Cesar Galvão Camargo

Líder do Ministério de Crianças e Adolescentes da

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa

Apresentação
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LIÇÃO 01

Abel

Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao 

de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, 

quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja 

morto, por meio da fé ainda fala. (Hb 11:4)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Abel foi um dos primeiros filhos de Adão e Eva. 

Seu nome, de origem hebraica, significa “fôlego”, 

“vapor”, “perecível”. Assim foram seus dias na Terra: 

breves como um vapor. Abel foi vítima do ódio de 

seu irmão, Caim. Vejamos, na linha do tempo, a sua 

história de fé.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Abel era um jovem pastor de ovelhas. Sua fé foi 

marcada por sua atitude de adoração, ao entregar 

a melhor parte do seu rebanho em sacrifício ao 



CONECTANDO À VIDA

 Talvez você esteja se perguntando: O que isso 

tem a ver comigo? Pois bem, Abel era um jovem 

pastor e fez da sua atividade profissional um 

ministério de adoração. Serviu ao Senhor com o 

melhor que podia oferecer. Você também deve 

viver uma vida que glorifique a Deus nas mais 

diferentes e diversas áreas. Todo jovem e toda 

jovem devem servir a Deus com seus dons, talen-

tos e habilidades. Isso é fé! 
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Senhor. Como pecuarista, trabalhava e cuidava 

muito bem dos seus animais. Através da sua 

profissão e com o fruto do seu trabalho, glorificou 

a Deus. Sua história de fé pode ser lida em 

Gênesis, capítulo 4.

 Não se sabe exatamente como se dava a 

relação dos seres humanos com Deus, após 

serem expulsos do jardim do Éden, por causa do 

pecado. Mas o fato é que, de alguma forma, talvez 

ensinado por Adão, seu pai, Abel sabia que era 

pecador e reconhecia a existência do Criador. Por 

isso, a Bíblia diz que, por sua oferta de fé, foi 

justificado pelo Senhor e teve o seu nome escrito 

no livro da vida.



2. Por que Abel foi listado entre os nomes descri-

tos em Hebreus 11? Como ele demonstrou sua fé 

em Deus? Leia Gn 4:4 e Hb 11:4.

3. Qual é o único meio pelo qual homens e 

mulheres podem ser justificados por Deus? Por 

quê? Leia Rm 3:21-26, 5:1-2.

4. Como a história de fé do jovem Abel se aplica à 

sua vida? Como você pode expressar a sua fé em 

Deus? Comente com a classe.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Descreva o perfil de Abel para a turma. Quem 

foram seus pais? Qual é a origem e o significado 

do seu nome?
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COMPARTILHANDO A FÉ

 Hoje, não precisamos sacrificar animais, pois o 

próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, ofereceu sua 

vida em nosso lugar. Por isso, se você ainda não crê 

em Jesus, faça isto: creia e ofereça seu coração, sua 

mente, sua vida, seus dons e talentos ao Senhor.
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LIÇÃO 02

Enoque

Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não 

experimentou a morte; "ele já não foi encontrado 

porque Deus o havia arrebatado", pois antes de ser 

arrebatado recebeu testemunho de que tinha agra-

dado a Deus. (Hb 11:5)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Enoque é um dos descendentes de Sete, o terceiro 

filho de Adão e Eva citado na Bíblia (Gn 5:3). Seu nome, 

de origem hebraica, significa “o iniciado”, “o dedicado”, 

“o consagrado”. De fato, sua vida foi de inteira dedica-

ção ao Senhor. Vejamos sua história de fé.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Enoque é conhecido como “aquele que andou 

com Deus”. Apesar de ter vivido 365 anos na Terra, 

sua história foi resumida em poucas palavras, no 



CONECTANDO À VIDA

 Andar com Deus significa deixar que o Senhor 

nos conduza ao longo da nossa jornada neste 

mundo. É caminhar em segurança e confiança ao 

seu lado. Em outras palavras, é seguir os passos de 

Jesus Cristo, o Senhor, obedecer-lhe e imitá-lo em 

tudo, pois um dia seremos arrebatados com ele 

para o céu. Sim, aqueles que caminham com 

Cristo nesta Terra reinarão com ele no céu e 

viverão para sempre em sua presença.
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capítulo 5 de Gênesis, nos versículos 19 a 24. A 

Bíblia diz que, a partir dos 65 anos de idade, 

Enoque andou 300 anos com Deus. Isto significa 

que, durante três séculos, ele se dedicou inteira-

mente ao Senhor, em obediência, temor e fé.

 Sua vida tornou-se tão irrepreensível que o 

Senhor o tomou para si (Gn 5:24). Curiosa e 

misteriosamente, Enoque não experimentou a 

morte física como os demais seres humanos 

marcados pelo pecado, mas foi arrebatado por 

Deus (Hb 11:5). Seu exemplo e sua história ficaram 

registrados em poucas linhas, mas seu nome 

ficou registrado no livro da vida e no rol dos 

grandes heróis da fé.



2. Como Enoque ficou conhecido e durante quan-

tos anos ele “andou com Deus”? Leia Gn 5:19-24.

3. De que maneira Enoque viveu diante de Deus? 

Por quais razões ele não experimentou a morte 

como os demais pecadores? Leia Gn 5: 24 e Hb 11:5.

4. Qual é o significado da expressão “andar com 

Deus”? Você tem caminhado com ele? Comente 

com a turma.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. A qual descendência Enoque pertencia? Qual 

é o significado do seu nome? Leia Gn 5:3 e 

comente com a turma.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 Caminhe com fé e pela fé. Não andamos nem 

nos juntamos com pessoas que não conhecemos 

ou em quem não confiamos, não é mesmo? Por 

isso, para andar com Cristo, é preciso confiar nele. É 

preciso ter fé! Creia e convide seus amigos para que 

se juntem a você nessa caminhada com Jesus.
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LIÇÃO 03

Noé

Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que 

ainda não se viam, movido por santo temor, construiu 

uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele 

condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça 

que é segundo a fé. (Hb 11:7)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Não foi por acaso que Noé se tornou um 

exemplo de fé. Quando nasceu, seu pai pensou 

que ele faria boas coisas no mundo. E fez mes-

mo! Noé agradou tanto a Deus que eles anda-

vam juntos. Por isso, foi escolhido para uma 

grande tarefa (Gn 5:28,29, 6:8,9).

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Nos dias de Noé, o mundo era um lugar horrí-

vel. As pessoas eram ruins e pensavam em malda-

de o tempo todo (Gn 6:5,6,11-13). Então, Deus 



CONECTANDO À VIDA

 Jesus disse que, quando estiver bem próxima a 

sua volta, o mundo estará como nos tempos de 

Noé (Mt 24:37). Diante de tanta imoralidade, tanta 

violência e tanto desinteresse por Deus (2 Tm 3:1-5), 

parece-nos que já vivemos essa realidade. Por isso, 

precisamos nos preparar para o retorno do Senhor, 

o salvador. Podemos fazer isso nos afastando do 

mal e vivendo em obediência a Deus, pela fé.
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resolveu julgar o mundo por seus pecados, envian-

do um dilúvio à Terra, e escolheu Noé para anunciar 

a sua santa justiça. Sua missão era anunciar a men-

sagem de Deus e construir uma grande embarca-

ção para salvar a sua família e os animais da grande 

tempestade e do juízo divino (Gn 6:13-22).

 Ninguém acreditava que aquilo aconteceria, pois 

nunca havia ocorrido uma inundação antes. Mas 

Noé acreditou na palavra de Deus e fez tudo como 

ele lhe ordenara (Gn 6:22; 7:5). Assim, pela fé, foi 

salvo com sua família, e, com eles, os animais tam-

bém foram salvos. Durante o dilúvio, ficaram um 

ano inteiro dentro da arca, e, quando saíram, a terra 

toda estava seca e pronta para ser repovoada. 



2. Por que Deus resolveu destruir a Terra com um 

dilúvio? Como estava o mundo no tempo de 

Noé? Leia Gn 6:5-6,11-13.

3. Jesus disse que, no tempo do fim, o mundo 

estará como no tempo de Noé. Você acha que 

isso ainda está distante de acontecer? Leia Mt 

24:37 e 2 Tm 3:1-5.

4. Tomando Noé como um exemplo de vida, é 

possível ser justo no meio de uma geração 

perversa? Como podemos fazer isso? Leia Fp 2:15 

e Hb 11:7.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Por que Deus escolheu Noé para construir a 

grande embarcação? Leia Gn 6:8-9 e 7:1.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 Depois de estudar esta lição, que tal se você reler 

a narrativa do que Deus fez no mundo através de 

Noé? Leia os capítulos 6 a 9 de Gênesis, comparti-

lhe o que aprendeu com um(a) amigo(a), e convi-

de-o(a) para o próximo estudo. Fale de Jesus para a 

sua família e seus amigos. Diga-lhes que ainda há 

tempo para a salvação.
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LIÇÃO 04

Abraão

Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e diri-

giu-se a um lugar que mais tarde receberia como 

herança, embora não soubesse para onde estava 

indo. (Hb 11:8)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Abraão é conhecido como o “pai da fé”, por 

causa de uma promessa divina. Deus lhe disse que 

ele seria pai de uma grande nação, e ele creu na 

promessa. Vamos a um resumo da história e 

entender como Abraão ganhou esse título.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e o envia 

para uma grande missão: ser bênção para todas as 

nações e famílias da Terra. Foi durante seu chama-

do que o Senhor lhe fez a gloriosa promessa de 



CONECTANDO À VIDA

 Que história de fé! Abraão confiou na Palavra 

de Deus, ainda que tudo parecesse impossível 

de acontecer. Esse também é um desafio para 

você: acreditar que Deus é poderoso e fiel para 

fazer o que diz em sua Palavra, ainda que pareça 

distante da sua realidade e que muitos digam o 

contrário. As promessas de Deus são fiéis e 

verdadeiras. Vale muito a pena crer e obedecer 

ao Senhor de todo o coração.
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que ele, milagrosamente, seria pai, pois sua esposa, 

Sara, não podia engravidar. Abraão confiou nas 

palavras do Senhor e, pela fé, partiu para cumprir 

sua missão, aos setenta e cinco anos de idade. 

 Quando ele tinha cem anos, a promessa se 

cumpriu, e seu filho, Isaque, nasceu. O tempo 

passou, e Deus pôs Abraão à prova, pedindo-lhe 

que oferecesse seu amado filho em sacrifício. Ele 

obedeceu, mas Deus poupou a vida de Isaque, 

providenciando um cordeiro para ser morto em 

seu lugar.

 Abraão sempre confiou em Deus e o amou 

acima de tudo; por isso, tornou-se um exemplo de 

fé, e a sua descendência tornou-se numerosa e 

abençoada pelo Senhor.



2. Leia novamente Gn 12:1-3 e responda: qual era 

a missão de Deus para Abraão? O que significa a 

expressão “ser bênção”?

3. Abraão teve sua fé provada e foi obediente. O 

que isso lhe ensina? Leia Gn 22:1-18.

4. O que você pode aprender com Abraão, o pai 

da fé? Comente com a classe.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? 

Leia Gn 12:1-3 e Hb 11:8-11.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 A Bíblia é a Palavra de Deus, e, nela, há muitas 

promessas e orientações para a sua vida. Por isso, 

faça um compromisso de orar mais ao Senhor e ler 

a sua Palavra. Assim, a sua fé será fortalecida! Faça 

também um compromisso de abençoar alguém, 

compartilhando a sua fé em Jesus.
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LIÇÃO 05

Sara

Pela fé, Abraão — e também a própria Sara, apesar de 

estéril e avançada em idade — recebeu poder para 

gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe 

havia feito a promessa. (Hb 11:11)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Sara era casada com Abraão e, ao lado seu mari-

do, recebeu a promessa de ser mãe e bênção para 

todas as famílias da Terra. Sara foi a mãe de Isaque, 

“o filho da promessa”, sem o qual não existiria o povo 

de Israel. Vamos conhecer um pouco mais sobre a 

história dessa mulher de fé.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Com o seu marido, Sara recebeu a notícia de 

que seria mãe. Porém, inicialmente, não acredi-

tou na promessa de Deus, pois ela sempre fora 



CONECTANDO À VIDA

 Fé é crer em Deus e no seu eterno poder. 

Como vimos, no primeiro momento, Sara não 

acreditou, mas, ao ser advertida, creu que, para 

Deus, não há nada impossível. Deus fez e faz 

milagres acontecerem! Já parou para pensar 

nos milagres que o Senhor já realizou em sua 

vida? Alguma vez você já duvidou do poder de 

Deus? Alguma vez você já duvidou da bondade e 

do amor de Jesus por você?
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estéril e, naquele momento, já estava em idade 

avançada. Quando ouviu que teria um filho, Sara 

riu, pois sabia que isso era humanamente impos-

sível. Mas Deus a advertiu, dizendo: Existe algu-

ma coisa impossível para o Senhor? (Gn18:14).

 O tempo passou, e o Senhor foi bondoso com 

Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que pro-

metera. Sara engravidou e deu um filho a 

Abraão em sua velhice (Gn 21:1-2). Sua vida foi 

marcada por um grande milagre, pois, mesmo 

em condições improváveis, Deus a usou para o 

cumprimento da sua promessa. Sara creu e 

entendeu que o Senhor cumpre as suas promes-

sas por sua graça e sua fidelidade.



2. Como Sara reagiu, quando ouviu a promessa 

de que teria um filho? Por que ela agiu assim? 

Leia Gn 18:10-14.

3. Qual foi a advertência que Sara recebeu dian-

te da sua desconfiança? Comente com a turma 

sobre o poder de Deus. Leia Gn 18:14 e Mt 19:26.

4. Deus já realizou um milagre em sua vida? 

Alguma vez você já duvidou do poder de Deus? 

Você duvida da bondade e do amor de Jesus por 

você? Leia Gn 21:1 e 1 Jo 4:13-19.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Quem foi Sara? Qual foi o seu papel ao lado de 

Abraão? Leia Gn 11:31.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 Saiba que o Senhor é poderoso. Ele é Deus! Por 

isso, exercite sua fé. Apresente ao Senhor os seus 

problemas e as suas dificuldades, e, quando ele 

lhe socorrer, testemunhe os seus grandes feitos, a 

sua maravilhosa graça e o seu grande amor para 

todas as pessoas.
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LIÇÃO 06

Jacó

E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que 

fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, 

até que te haja feito o que te tenho dito. (Gn 28:15)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 A história de Jacó é contada em Gênesis 25:19-34; 

27-35. Ele foi um dos filhos gêmeos de Isaque e 

Rebeca. Seu nome significa “aquele que agarra o 

calcanhar” ou “trapaceiro” (Gn 25:26; 27:36). Vejamos 

a sua história!

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Desde que Jacó nasceu, Rebeca, sua mãe, sabia 

que Deus o havia escolhido para ocupar uma 

posição de proeminência em relação ao seu irmão, 

Esaú (Gn 25:23). É possível supor que ela comparti-

lhou isso com seu marido, Isaque. Contudo, não 

devem ter conversado sobre isso com os irmãos. 



CONECTANDO À VIDA

 Infelizmente, por muito tempo, Jacó viveu de 

acordo com o seu nome. Foi um trapaceiro. 

Contudo, o amor incansável de Deus jamais o 

abandonou. Com paciência e amor, Deus muda a 

vida de Jacó, o enganador, que passa a se chamar 

Israel, o lutador, e deixa de lado a astúcia para 

confiar nas promessas divinas. Deus continua 

fazendo isso. Ele transforma quem quer que seja e 

pode reescrever histórias. 
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Quando Isaque se preparou para transmitir a 

bênção divina, não se dirigiu a Jacó, mas a Esaú, o 

filho que mais amava (Gn 27:1-4). Tudo leva a crer 

que Isaque fez questão de ignorar que o mais 

velho serviria o menor. 

 Por sua vez, Rebeca fez questão de não confiar 

na promessa divina, que garantia a bênção a Jacó, 

e armou uma fraude para conseguir isso. Confiante 

na própria astúcia (Gn 27:35), Jacó fez tudo como 

combinado com a mãe (cf. Gn 27). Depois disso, 

Esaú passou a odiá-lo e a planejar sua morte (Gn 

27:41). Contudo, por meio de uma série de aconte-

cimentos, que durou anos, Deus trabalhou e 

transformou a vida de Jacó; prometeu dar-lhe as 

bênçãos dadas a Abraão e Isaque (Gn 28:13-15) e 

estar sempre a seu lado, mudá-lo e cumprir nele 

seus santos propósitos (Gn 28:15). Jacó e Esaú se 

reconciliaram (Gn 33:4).



2. De acordo com Gênesis 27, o que Jacó e sua mãe 

fizeram para que ele conseguisse receber a bên-

ção do seu pai? Qual foi a reação de seu irmão? 

3. Jacó teve um sonho em que Deus falou com 

ele. Leia Gn 28:13-15 e comente sobre este sonho 

e sobre as promessas de Deus para Jacó.

4. Comente sobre a transformação de Deus na 

vida de Jacó e sobre a reconciliação dos dois 

irmãos. Leia Gn 32:24-33:4

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Leia Gn 25:23, 26; 27:36 e comente sobre o 

significado do nome de Jacó e sobre os propósi-

tos de Deus para a vida dele, desde quando sua 

mãe estava grávida.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 Seu desafio esta semana será fazer uma investi-

gação interior para saber se não existem ações 

suas das quais precisa se arrepender, como Jacó 

fez (Gn 32:9-10). Todo arrependimento genuíno 

traz bênçãos preciosas de Deus. 
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LIÇÃO 07

José

Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa 

sucessão na terra e para vos preservar a vida por um 

grande livramento. (Gn 45:7)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 José foi um dos doze filhos de Jacó. Sua mãe se 

chamava Raquel (Gn 30:23). A sua história, que 

começa no capítulo 37 e termina no capítulo 50 de 

Gênesis, é uma história da soberania divina sobre a 

história humana. Vejamos!

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Jacó amava muito seu filho José. Este era, na 

verdade, o preferido dele. Jacó deixou muito clara 

a sua preferência, quando lhe deu uma túnica 

comprida e colorida. José era alvo da inveja de 

seus irmãos, que, depois desse mimo, passaram a 

odiá-lo (Gn 37:4a, 11a). O ódio, que era grande, 



CONECTANDO À VIDA

 José sofreu muito e por muito tempo no Egito: 

treze anos, dos dezessete (sua chegada humilhan-

te ao Egito) aos trinta anos (sua promoção grandio-

sa no Egito). No tempo certo, no tempo de Deus, 

José triunfou. Deus o livrou de todas as suas afli-

ções. Deus está sempre acima de tudo e de todos. 

Ele planeja, realiza, intervém. No dia certo, no mês 

certo, no ano certo, ele nos faz triunfar nas provas. 
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ficou ainda maior, quando José contou o seu sonho 

(Gn 37:5b). Tempos depois, seus irmãos o venderam 

para uma caravana de ismaelitas (Gn 37:28). Jacó 

achou que ele havia morrido; chorou por muitos 

dias e recusou ser consolado.

 O jovem José foi, então, levado para o Egito, onde 

foi vendido para Potifar, oficial de Faraó e capitão da 

guarda. Ali, o Senhor era com José (Gn 39:2). Em 

pouco tempo, ele passou a cuidar da casa e do 

campo do seu senhor. Foi promovido. Contudo, por 

conta de falsas acusações, José foi parar na cadeia 

(Gn 39:7-20). Mas, apesar disso, o Senhor era com 

ele (Gn 39:21). Depois de ter sido esquecido por 

mais dois anos, José foi levado perante o Faraó. Ali, 

ele interpretou corretamente um sonho, impressio-

nou Faraó com suas orientações e tornou-se repen-

tinamente poderoso e próspero (Gn 41-39-43). 

Chegava ao fim a provação de treze anos.



2. Movidos de inveja, o que os irmãos de José 

foram capazes de fazer com ele? Tome por base 

Gn 37:12-28.

3. Mesmo sendo provado e levado para o Egito, 

José era alvo do cuidado de Deus. O que você 

pode aprender com isso? Comente os eventos 

bons e ruins narrados em Gn 39.

4. Com base em Gn 41:14-46, comente sobre a 

guinada que a vida de José sofreu no Egito. O que 

podemos aprender com a sua história de vida?

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Como era a relação de José e seu pai? Além 

disso, como seus irmãos o viam? Leia Gn 37:1-11.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 Não é possível saber por quanto tempo você, 

que está lendo estas linhas, continuará sob prova-

ção. Mas lembre-se disto: Deus é fiel (1 Co 10:13). No 

tempo certo, o seu Deus virá ao seu encontro. 

Enquanto a sua virada não acontece, continue 

servindo-o com integridade e disposição.
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LIÇÃO 08

Moisés

Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da 

filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo 

de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante 

algum tempo. (Hb 11:24-25)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Moisés é conhecido como o príncipe do Egito. 

Seu nome significa “tirado das águas”. Deus o 

chamou para libertar o povo hebreu, entregan-

do-lhe uma missão desafiadora. Vamos conhe-

cer sua trajetória?

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 O hebreu Moisés nasceu num período contur-

bado. Ainda bebê, foi condenado por faraó a ser 

jogado no rio Nilo, com outros recém-nascidos, 

filhos dos escravos hebreus. Para salvá-lo, sua mãe 

o colocou num cestinho, à margem do rio. Por 



CONECTANDO À VIDA

 Viver no luxo e no conforto, sem nenhuma 

preocupação, é um privilégio para poucos. A ideia 

de rejeitar uma vida de celebridade e as oportuni-

dades do mundo parece absurda. O que você 

faria? Porém, ao escolher não desfrutar dos praze-

res mundanos para trilhar os caminhos de Deus, 

você descobrirá o segredo para ser verdadeira-

mente livre e vivenciar experiências incríveis, 

através da fé.
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providência divina, o cestinho foi flutuando até a 

filha de faraó, que se banhava no Nilo. Quando viu 

o bebê, ela se agradou dele e o adotou como filho.

 Moisés cresceu, foi educado como um príncipe 

e viveu com muito luxo e conforto. Na idade 

adulta, matou um egípcio, ao vê-lo humilhar um 

hebreu; por isso, fugiu para a terra de Midiã, onde 

constituiu família e se tornou pastor de ovelhas, 

até o dia em que o Senhor o recrutou para uma 

grande missão: libertar o povo hebreu das mãos 

de faraó (Êx 3:1-14). 

      O fato de Moisés se colocar em defesa do seu 

povo escravizado e o fato de aceitar a missão de 

libertá-lo confirmam que ele, realmente, havia 

renunciado às regalias do Egito. Assim, Moisés foi 

usado por Deus com sinais impressionantes e o 

povo foi livre da dura escravidão e conduzido à 

terra da promessa.



2. Leia Êx 2:11-15 e Hb 11:24-29 e fale sobre a 

mudança de Moisés para o deserto. Por que ele 

deixou o Egito?

3. Qual foi a grande missão de Deus reservada 

para Moisés? Leia Êx 3:1-14.

4. Para você, o que significa escolher trilhar os 

caminhos de Deus, em vez de seguir os seus 

próprios caminhos? Comente com a classe.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Qual é o significado do nome “Moisés”? Como 

ele se tornou príncipe do Egito? Leia Êx 2:1-10.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 Tomar decisões não é fácil! Para escolher o 

melhor caminho, você precisa avaliar cada situa-

ção apresentada. A Bíblia é um guia completo 

que indica o caminho à vontade de Deus. O 

mundo pode até oferecer opções bem atraentes, 

mas, ao rejeitá-las, você dará passos importantes 

na estrada da fé. Por isso, faça a melhor escolha, 

que é seguir a Jesus, e ajude seus amigos e amigas 

a fazerem o mesmo!
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LIÇÃO 09

Josué

Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo 

para herdar a terra que prometi sob juramento aos 

seus antepassados. (Js 1:6)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Josué é mais um dos grandes personagens do 

Antigo Testamento. Originalmente chamado 

Oséias (Nm 13:8, 16, 14:6), ele foi o sucessor de Moisés 

e teve a desafiadora missão de conduzir o povo de 

Israel à Terra Prometida. Seu nome hebraico signifi-

ca “Deus é a salvação”.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 A história de Josué, homem de guerra, é marca-

da por muitas e importantes conquistas, sob a 

direção do Senhor dos Exércitos. No entanto, 

destacamos a mais famosa delas: a conquista da 

fortaleza de Jericó, a cidade das grandes mura-



CONECTANDO À VIDA

 Hoje, não precisamos nem devemos empunhar 

espadas ou armas para lutarmos em campos de 

batalha em busca de terras, obviamente. Contudo, 

precisamos continuar lutando, não contra as pesso-

as, mas contra a carne, o mundo e o diabo (Ef 6:12). 

Nossa luta é contra a nossa natureza corrompida 

pelo pecado e contra este sistema maligno domina-

do por satanás e seus agentes do mal. Vencemos 

nossa luta pela fé em Jesus (1 Jo 5:4-5).
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lhas, que desabaram pelo poder de Deus e sob a 

liderança de Josué (Js 5:13-15 – 6:1-27; Hb 11:30). 

Jericó foi a primeira cidade da terra de Canaã a 

ser dominada pelos israelitas. Este evento mar-

cou o início do cumprimento da promessa do 

Senhor ao seu povo.

 Canaã foi a terra prometida a Abraão (Gn 12:1-3, 

15:18-21), que Josué teve a honra de conquistar. 

Após a morte de Moisés, ele assumiu a liderança do 

povo de Israel e, com toda submissão e fidelidade à 

Palavra do Senhor, com muita força e coragem, 

enfrentou os inimigos que habitavam aquela terra 

(Js 1:6-9). Os cananeus – descendentes de Noé (Gn 

9:18-27) – tornaram-se perversos e idólatras; por 

isso, foram derrotados pelos israelitas (Lv 18:24-25, 

20:22-24). Josué foi vitorioso, pois ele e sua família 

se mantiveram fiéis a Deus (Js 24:14-15).



2. Qual foi a maior ou a mais famosa conquista 

de Josué? Como foi possível essa conquista? 

Leia Js 6:2 e Hb 11:30.

3. A quem foi prometida a terra de Canaã? Quem 

eram os cananeus e por que foram derrotados? 

Leia Gn 9:18-27, 15:18-21; Lv 20:22-24.

4. Quais são os inimigos a serem vencidos em 

nossos dias? Como podemos vencê-los? Leia Ef 

6:10-18 e 1 Jo 5:4-5.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Qual era o nome original de Josué? Qual é o 

significado do seu nome? Leia Nm 13:8, 16, 14:6.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 As muralhas da imponente Jericó caíram por-

que Josué e os israelitas confiaram em Deus. Isso 

mesmo; é pela fé que os problemas e as dificulda-

des da vida são vencidos. Diante dos seus maiores 

desafios, creia em Jesus e encoraje outras pessoas a 

confiarem também. Seja forte e corajoso(a)!
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LIÇÃO 10

Raabe

Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, 

não foi morta com os que haviam sido desobedientes. 

(Hb 11:31)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó, na 

terra de Canaã. Corajosamente, ajudou os homens 

de Deus na conquista da Terra Prometida e foi uma 

das poucas mulheres a ter o seu nome escrito no 

rol dos grandes heróis da fé. Vejamos um pouco da 

sua história.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Como já vimos na lição anterior, a primeira 

cidade de Canaã a ser conquistada pelos israelitas 

foi Jericó. Para que tal feito pudesse acontecer, 

antes, Josué enviou espiões à cidade, a fim de 



CONECTANDO À VIDA

 A história dessa sábia e corajosa mulher não 

para por aqui: mesmo, originalmente, perten-

cendo a um povo não israelita, pagão e idólatra, 

ela fez parte da genealogia de Jesus, sendo a 

trisavó de Davi (Mt 1:5-6). Veja como Deus foi 

misericordioso e gracioso com Raabe, poupando 

a sua vida e mudando a sua história! Assim Deus 

faz: trata-nos com bondade e nos concede a sua 

maravilhosa graça. Creia nisso!
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fazerem um relatório do que vissem. No entanto, 

o rei de Jericó soube que espiões israelitas esta-

vam na cidade e mandou capturá-los, mas Raabe 

os escondeu em sua casa, pois sabia que aqueles 

homens cumpriam a missão de Deus (Js 2:1-11).

 Sabendo da iminente destruição de Jericó, ela 

ajudou os espiões na fuga, mas, antes, pediu que, 

quando retornassem, poupassem sua vida e sua 

família. Foi o que aconteceu: Raabe e sua casa 

foram livres da morte, e ela passou a fazer parte 

do povo de Deus (Js 6:25). Sua história pode ser 

lida nos capítulos 2 e 6 do livro de Josué, que 

narram a sua coragem, ao proteger os homens de 

Deus, e a sua fé no Deus de Israel.



2. Qual atitude de Raabe demonstrou a sua fé 

em Deus? Leia Js 2:2-11 e Hb 11:31.

3. Qual foi o pedido de Raabe, diante da iminen-

te destruição da cidade de Jericó? Ela foi livre da 

destruição? Leia Js 2:12-13, 6:22-25.

4. Como Deus manifestou sua graça a Raabe e 

transformou a sua vida? Leia Mt 1:5-6, 17.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Quem era Raabe e onde ela morava? Ela per-

tencia ao povo de Deus? Leia Js 2:1.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 Raabe era uma mulher pecadora, mas teve sua 

vida transformada, quando confiou em Deus. Ela 

também se preocupou com a sua vida e com a 

salvação da sua família; por isso, intercedeu pelos 

seus. Faça isso você também: confie em Deus e 

clame a ele em favor dos seus amigos e familiares. 

Deus pode salvar e mudar a sua vida e a dos seus.
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LIÇÃO 11

Gideão

Então o Anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: 

“O Senhor está com você, poderoso guerreiro”. (Jz 6:12)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Gideão viveu no tempo em que ainda não existia 

rei em Israel, quando o povo de Deus era liderado 

pelos juízes (Jz 2:16). Ele foi o quinto juiz escolhido 

pelo Senhor e ajudou seu povo na luta contra os 

inimigos. Vejamos mais sobre sua história.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 A história desse valente homem pode ser lida 

no livro de Juízes, nos capítulos 6 a 8. Mas, antes de 

continuar, precisamos destacar que, naquele 

tempo, os juízes não eram os executores das leis, 

como em nossos dias; eram guerreiros: homens 



CONECTANDO À VIDA

 Gideão fora chamado por Deus enquanto 

estava trabalhando (Jz 6:11-12). Com certeza, não 

esperava ser escolhido pelo Senhor para ser juiz e 

lutar pelo seu povo. Saiba que, para salvar os seus, 

Deus usa pessoas comuns e aparentemente 

improváveis. Por vezes, podemos até duvidar dos 

planos do Senhor, mas ele sabe o que faz. 

Acredite: ele escolheu você e quer usá-lo(a) na 

missão de salvar vidas. 
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com perfil de liderança e combate. Quando o 

Senhor chamou Gideão, os israelitas eram oprimi-

dos pelos midianitas e era necessário que alguém 

fosse levantado para enfrentá-los.

 Inicialmente, Gideão questionou o Senhor e 

até fez algumas provas para saber se, de fato, Deus 

estava com ele e lhe daria a vitória sobre os seus 

inimigos. Por meio de sinais milagrosos, o Senhor 

provou estar com ele (Jz 6:12-23, 36-40). Gideão 

confiou em Deus e, com apenas trezentos 

homens, venceu o grande exército dos midianitas 

(Jz 7). Sua vitória só foi possível por causa da fé em 

Deus (Hb 11:32-34).



2. O que Gideão estava fazendo, quando o Anjo 

do Senhor lhe apareceu? O que o Anjo lhe disse? 

Leia Jz 6:11-12.

3. Que sinais Deus realizou, provando que estava 

ao lado de Gideão na luta contra os inimigos? 

Leia Jz 6:12-23, 36-40.

4. Como foi possível Gideão ter vencido o exérci-

to midianita com apenas trezentos homens? 

Leia Jz 7:2-7 e Hb 11:32-34.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Quem era Gideão e em que período ele viveu? 

Leia Jz 2:6-16 e 6:11.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 No período dos juízes, os israelitas viviam uma fé 

inconstante e se entregavam facilmente aos falsos 

deuses. Por isso, Deus sempre levantava um juiz 

que pudesse ajudá-los a se voltarem e ele nova-

mente, em arrependimento e fé. Seja você alguém 

que vive e proclama a justiça de Deus e a salvação 

em Jesus, neste tempo.
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LIÇÃO 12

Davi

E Saul respondeu aos que o serviam: "Encontrem 

alguém que toque bem e o tragam até aqui". Um dos 

funcionários respondeu: "Conheço um dos filhos de 

Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro 

valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor 

está com ele". (1 Sm 16:17-18)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Davi é conhecido como o “homem segundo o 

coração de Deus” (1 Sm 13:14; At 13:22). De família 

humilde, foi escolhido por Deus para reinar em 

Israel. Seu feito mais conhecido é a vitória contra o 

gigante Golias. Mas como ele era na sua adoles-

cência? É o que veremos a seguir.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Davi foi o sétimo filho de uma família com sete 

meninos e duas meninas (1 Cr 2:13-17). Morava na 

zona rural e ajudava seu pai, Jessé, cuidando das 



CONECTANDO À VIDA

 “Você precisa fazer a diferença!”. Com certeza, 

você já leu ou ouviu essa frase muitas vezes. O 

jovem Davi era diferente e se destacou na sua 

geração porque o Senhor estava com ele. Se 

alguém descrevesse você, o que diria? Como você 

é conhecido em sua família, sua escola, sua comu-

nidade e suas redes sociais? Nossas atitudes e 

palavras, nossos gestos e comportamento cons-

troem nosso caráter e nossa reputação. Pense 

nisso e peça ao Senhor que encha você com o 

poder do Espírito Santo.

50 MINISTÉRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

suas ovelhas, isto é, era um jovem pastor do cam-

po. Apascentar os animais era um trabalho árduo 

e solitário. Durante o trabalho, carregava sua 

atiradeira, para defender o rebanho de lobos, 

ursos e leões, e sua harpa, que ele tocava com 

excelência para louvar a Deus.

 Quando o rei de Israel, Saul, ficou perturbado, 

precisava de um músico para ajudá-lo a encontrar 

paz espiritual. O curioso é que um servo do rei 

conhecia Davi e o descreveu assim: sabe tocar 

harpa, é guerreiro valente, sabe falar bem, tem 

boa aparência e o Senhor está com ele. Estas 

palavras serviram como a chave que abriu a porta 

do palácio para que, na sua juventude, Davi fosse o 

músico oficial do rei.



2. O rei Saul ficou muito perturbado e precisava 

de um músico para ajudá-lo a encontrar a paz. 

Que qualidades de Davi foram decisivas para que 

ele se tornasse o músico real? Leia 1 Sm 16:17-18.

3. O que significa a descrição sobre Davi: “o Senhor 

está com ele?”.  Leia 1 Sm 16:17-18 e Sl 23:4, 145:8.

4. Para você, o que significa “fazer a diferença”? 

O que as pessoas conhecem e dizem sobre nós é 

relevante para o testemunho da nossa fé em 

Jesus? Comente com a classe.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Por que a Bíblia afirma que Davi era um 

homem segundo o coração de Deus? Leia 1 Sm 

13:14 e At 13:22.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 O mundo ensina que não devemos nos impor-

tar com a opinião alheia. Mas Jesus nos convoca a 

sermos suas testemunhas. Isso significa que, além 

de falarmos do evangelho, precisamos vivê-lo. A 

nossa pregação e a nossa conduta cristã devem 

demonstrar às pessoas a nossa fé em Jesus e o 

poder de Deus para salvar e transformar vidas.
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LIÇÃO 13

Samuel

O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a 

direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor 

falava, e as visões não eram frequentes. (1 Sm 3:1)

TEXTO-BASE:

CONHECENDO O PERFIL

LIFEBOOK: ETERNAMENTE CONECTADOS

 Samuel, último personagem desta série de 

lições bíblicas, foi um grande profeta do Senhor, 

chamado desde a sua adolescência. Seu nasci-

mento foi fruto da oração de sua mãe, Ana, que não 

podia ter filhos (1 Sm 1:9-11). Vejamos mais sobre sua 

história de fé.

CONFERINDO A LINHA DO TEMPO

 Após o nascimento de Samuel, Ana o consa-

grou ao Senhor, entregando-o ao sacerdote Eli, 

que servia à casa do Senhor, em Siló (1 Sm 1:21-28). 

Junto ao sacerdote, Samuel, ainda menino, 



CONECTANDO À VIDA

 Durante toda a sua infância e sua adolescên-

cia, Samuel serviu ao Senhor sem o conhecer, 

pois não entendia a sua Palavra (1 Sm 3:7). Com 

Samuel, aprendemos que todos nós precisamos 

crescer, servir ao Senhor com entendimento, dar 

ouvidos à sua voz, conhecer a sua Palavra, apre-

sentar-nos diante dele e responder ao seu cha-

mado pela fé.
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aprendia os ofícios sacerdotais e ministrava no 

tabernáculo. Anualmente, era visitado por seus 

pais, que ofereciam sacrifícios de adoração a Deus 

(1 Sm 2:18-19). Assim, ao longo dos anos, Samuel 

crescia diante do Senhor (1 Sm 2:21, 26).

 Durante uma noite, enquanto ele estava deita-

do, Deus o chamou. Mas, como ainda não conhe-

cia o Senhor, pensava que fosse o sacerdote Eli 

que o chamava (1 Sm 3:1-10). Por três vezes, o 

menino levantou-se e dirigiu-se a Eli, até que o 

sacerdote o orientou, dizendo que era o Senhor 

que o chamava. Então, na quarta vez, ao ouvir a 

voz de Deus, Samuel respondeu: “Fala, pois o teu 

servo está ouvindo” (1 Sm 3:10).



2. Quem passou a ser o tutor de Samuel? Onde 

ele passou a morar e qual ofício aprendeu? Leia 

1 Sm 1:21-28.

3. Leia 1 Sm 3:1-10 e comente com a classe como 

aconteceu o chamado de Samuel na sua adoles-

cência.

4. Por que precisamos conhecer o Senhor para 

servi-lo com temor e fé? Comente com a turma.

COMENTANDO O CONTEÚDO

1. Como se deu o nascimento de Samuel? Quem 

era a sua mãe e que voto ela fez ao Senhor? Para 

responder, leia  1 Sm 1:9-20.
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COMPARTILHANDO A FÉ

 O menino Samuel cresceu, diante de Deus, e 

tornou-se um dos maiores profetas do Antigo 

Testamento, pois ouviu a sua voz e lhe obedeceu. 

Faça isso você também: ouça-o e lhe obedeça. O 

Senhor chamou você para viver e proclamar a sua 

fé em Jesus nesta geração.
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