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1

A Criação
Genesis 1, 2:1-7

principal
 Objetivo
O capitulo nos ajudará a saber que o Senhor Deus é o criador
do mundo e dos céus e tudo que se encontra neles.

Se vejamos ao nosso redor; encontramos coisas diversas tais como;
aves, arvores, diversos espécies dos animais. Também temos
diferentes animais ou bichos visíveis assim como não visíveis.
Todos esses foram criados pelo Deus o Senhor. Deus é Jeova que é o
dono de toda criatura.
No principio a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a
face do abismo, e o espirito de Deus se movia sobre a face das águas.
E disse Deus: haja luz. E houve luz. E fez Deus a separação entre a
luz e as trevas. Deus chamou a luz, dia; e as trevas Noite. Isto foi o
primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das aguas, e
haja separação entre águas e águas. E fez Deus expansão, e fez
separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas
que estavam sobre a expansão . E chamou Deus a expansão céus, e
foi atarde e amanha o dia segundo. E disse Deus o terceiro dia:
ajuntem se as águas de baixo dos céus num lugar, e apareça a
porção seca. E chamou Deus a porҫão seca Terra; e ao ajuntamento
das águas chamou mares. E disse Deus produza a terra erva verde,
que de semente. E ele criou arvore frutífera (manga, papaia, laranja,
banana, etc) que de fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja
nela sobre a terra.
No quarto dia , fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior
para governar de dia, e chamou o sol; e menor para governar a
noite e o chamou a lua, também criou as estrelas. O sexto dia Deus
criou todos animais terrestres tais como elefantes, leões, coelhos,
ratos, hiena, gado, cabritos etc. Depois de Deus criar todas coisas;
criou o homem. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou em

6

© Igreja Christadelphian em Moçambique

seus narizes o folego da vida. Deu o nome; Adão. Então o Senhor fez
cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma
das costelas e o fez a mulher de Adão. E deu o nome Eva. Adão e a
sua esposa Eva comia frutas diferentes no jardim de Éden. E
havendo Deus acabado, no dia sétimo a sua obra que tinha feito
descansou no sétimo dia, de toda a sua obra, que tinha feito. Sem
Deus, não haveria nenhuma coisa; por isso devemos adora-lo.
Adoramos a ele através de fazer oração dia apôs dia.

para memorizar
 Verso
Genesis 1:1 “No principio Deus criou os céus e a Terra.’’



Perguntas
1. Quem criou toda a Terra?
2. O que Deus criou no primeiro dia e o segundo?
3. O que foi criado no quarto e quinto dia?
4. Mencione o nome do primeiro homem criado?
5. O que foi criado no sexto dia?
6. Explique claramente, como foi feito a Eva?
7. O que fez o Deus no sétimo dia?

© Igreja Christadelphian em Moçambique
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Noé e a familia entra na arca
Genesis 6, 7

principal
 Objetivo
Este capitulo nos ensinará a saber que assim como o Senhor
Deus destruiu o mundo antigo, por causa da maldade do
homem, ele ira também, se não arrependemos dos nossos
pecados.

E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a
terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coraҫão era
só má continuamente. E disse o Senhor; destruirei, sobre a face da
terra, o homem que criei, desde o homem ate o animal, ate ao reptil,
e ate a ave dos céus; porque me arrependo de os haver feito. Noé,
porem, achou graça aos olhos do Senhor. Disse o Senhor Deus a Noé;
faze para ti uma arca da madeira de Gofer: faras compartimentos
na arca e a betumaras, por dentro e por fora, com betume. Depois
disse o Senhor a Noé; entra tu e toda a sua casa na arca, porque te
hei visto justo, diante de mim, nesta geração. De todo animal limpos
tomaras para te, sete e sete, macho e a sua fêmea; mas, dos animais
que não são limpos, dois, macho e a sua fêmea. Também das aves
dos céus sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em vida a
semente sobre a face de toda a terra. E fez Noé conforme a tudo o
que o Senhor lhe ordenará. E houve chuva sobre a terra quarenta
dias e quarenta noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cam, e
Jareth, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3
mulheres dos seus filhos com ele na arca.
Assim foi desfeita toda a substançia que havia sobre a face da terra,
desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos seus; e
foram extintos da terra: ficou somente Noé, e os que com ele
estavam na arca.
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para memorizar
 Verso
Genesis 6:8. “Noé achou graҫas aos olhos do Senhor.’’



Perguntas
1. Porque é que o Senhor achou destruir o antigo mundo com
delúvio?
2. Mencione o homem que achou graças aos olhos do Senhor
Deus?
3. Quantos dias que a água choveu para encher todo o
mundo?
4. Noé fez o que para salvar a sua família de deluvio?
5. Quantas pessoas entraram na arca?
6. Mencione 3 filhos de Noé?

© Igreja Christadelphian em Moçambique
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Chama Abraão
Genesis 12, 13

 Objetivo principal

Para nós conhecermos as promessas de Deus para Abraão e
também saber a obediência e a fé de Abraão.

Abraão foi um homem que rogava a Deus dia apos dia. E vivia na
terra de Ur. E la vivia um povo muito mau. Eles adoraram a Lua
como seus deus.
Um dia o Senhor disse a Abraão; sai-te da tua terra, e da tua
parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele
obedeceu e saiu com a sua esposa Sarai, e Loth filho do seu irmão.
Disse o Senhor Deus a Abraão; E abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiҫoaram; e em te serão benditas
todas as famílias da terra.
Eles partiram e chegaram num rio de nome Eufrates sentaram para
descansarem e comeram e beberam agua. Foi uma viagem longa e
cansativa mas Senhor Deus lhes ajudaram ao longo de todo
percurso. Continuando com viagem para a terra prometida, eles
chegaram num sitio chamado Haran. Após de tanto tempo eles
chegaram naquela terra de Canaan. Hoje em dia a terra e chamado
por nome de Israel.
Como eles eram pastores de diversos tipos dos animais, surgiu
contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado
de Loth e os cananeus e perizeus, por isso achavam de partilharemse. Loth escolheu a campina do Jordão, perto da terra de Sodoma.
Abraão ficou e disse a ele o Senhor: levanta agora os teus olhos e
olha desde o lugar onde estas, para a banda do norte, e do sul, e do
oriente, e do ocidente; porque toda esta terra que ves, te hei de dar a
ti, e a tua semente, para sempre. Ele foi prometido que tornara

10

© Igreja Christadelphian em Moçambique

grande pai de todas as nações do mundo consoante o nome dele. A
Sarai Deus disse; terá um filho que lhe chamara de Isaac.
Abraão também foi prometido que a sua semente fara com que
todas nações da terra serem abençoadas. A semente referida é Jesus
Cristo que será o Rei dos reis aqui na terra. Neste momento Jesus
sentara no trono do seu pai Davi em Jerusalém. Não haverá
nenhum problema neste reino, as nações viverá em harmonia e
muita paz. Abraão também espera desta paz e viverá para sempre.

para memorizar
 Verso
Genesis 13:15: “Porque esta terra que vês, te hei-de dar ti, e a
tua semente para sempre.’’



Perguntas
1. Qual é era a origem de Abraão?
2. O que disse o Senhor Deus a Abraão?
3. Qual é era o deus do povo de Ur?
4. Mencione as pessoas que foram para a terra prometida
com Abraão?
5. Pelo que razão, Abraão e Loth separaram-se?
6. Depois da separação, qual é era o nome do sitio que Loth
começou a viver com o seu gado?
7. O Senhor Deus prometeu o que à Abraão?
8. Qual é o semente prometido ao Abraão que faria com que
todas as nações serem abençoadas?
9. Quando é que o Senhor Deus dará a Abraão a terra e
vivera nela para sempre?

© Igreja Christadelphian em Moçambique
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Isaac como holocausto
Genesis 22

principal
 Objetivo
Aprender ter a fé perante o Senhor Deus e fazer tudo que ele
nos ordena.

Aconteceu que a esposa de Abraão não concebia durante muitos
anos. Mas depois de ser prometida pelo Deus poderoso ela deu a luz
um bebé que lhe chamou de nome Isaac. O amor de Abraão ao seu
bebé unigénito era grande como um prometido.
Um dia quando Isaac tinha crescido, Abraão foi ordenado pelo Deus
para oferecer o seu filho unigénito como um holocausto na monte
Moriá. Então se levantou Abraão pela manha de madrugada, e
albardou o seu jumento, o tomou consigo dois dos seus moҫos e
Isaac, seu filho; e fendeu lenha para holocausto, e levantou se, foi ao
lugar que Deus lhe dissera. E Abraão disse aos seus moços ficai-vos
aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ate ali; e, havendo
adorado , tornaremos a vos. E tomou Abraão a lenha do holocausto,
e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua
mão, e foram ambos juntos. Então por causa de medo Isaac disse ao
Pai; eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o
holocausto? E disse Abraão a Isaac; Deus provera para si o cordeiro
para holocausto, meu filho.
E vieram ao que Deus lhe dissera, edificou Abraão ai um altar, e pôs
em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou –o sobre o
altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o
cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou
desde os céus, e disse; não estendas a tua mão sobre o moço, e não
lhe faças nada. Então Abraão levantou os seus olhos, e olhou; e eis
um carneiro detrás dele travado pela suas pontas num mato, e
ofereceu-o em holocausto em vez do seu filho. Por essa razão
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Abraão mostrava o amor e obediência que tinha perante o Senhor
Deus. Dai o Abraão foi abençoado pelo Deus.

para memorizar
 Verso
Genesis 22:10. “Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo
para imolar o seu filho’’



Perguntas
1. Qual é foi o nome do filho de Abraão?
2. Abraão foi ordenado pelo Deus para fazer o que?
3. Mencione o nome do monte que Abraão tinha ido para
oferecer o holocausto?
4. O que Abraão levou para aquela monte?
5. O que fez Abraão ao seu filho quando chegou naquela
monte?
6. Qual é foi a pergunta que o Isaac lanҫou para o pai dele?
7. Descreve; será que Isaac foi oferecido em holocausto?

© Igreja Christadelphian em Moçambique
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Isaac casa com a Rabeca
Genesis 24

principal
 Objetivo
Nos ensinara que é preciso casar-se entre pessoas da mesma
fé.

Como de costume Isaac, filho amado de Abraão, quando cresceu
tinha que casar. O gosto de Abraão era o seu filho casar-se com uma
moça da fé em Senhor Deus. Ele não gostaria ver o seu filho casar
com moças que se encontrava na terra que vivia porque eram mau.
Abraão ordenou o seu servo mais velho da casa, para irem a sua
terra e a sua perentela a procura duma moҫa, casar com Isaac. Dai o
servo tomou dez camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois
que toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão, e levantou-se e
partiu para Mesopotamia, para a cidade de Nacor.
Quando chegou à Haran, fez joelhar os camelos fora da cidade,
junto a um poҫo de água, pela tarde, ao tempo que as moҫas saiam a
tirar águas. E disse; O Senhor, Deus do meu senhor Abraão da me
hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Seja,
pois, que a donzela, a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro
para que eu beba; e ela disser: bebe, e, também, darei de beber aos
teus camelos; esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que
eu conheҫa nisso, que fizeste beneficência ao meu senhor. E
sucedeu que, antes que ele acabasse de falar viu uma moça bonita
com cântaro na cabeҫa. E Eliezer pediu lhe água de beber. Ela deu
lhe, também aos camelos. Depois Eliezer tomou um pendente de
ouro e deu a ela. Depois perguntou lhe: De quem eis filha? Ela disse;
Eu sou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a
Nacor. E inclinou-se Eliezer, adorou ao Senhor.
E vieram junto a casa de Rabeca, desataram os camelos e deram
palha a pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos
varões que estavam com ele. Quando os pais junto com o irmão de
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Rabeca Labão, viram a Rabeca com pendente de ouro ficaram
contentes. Eliezer explicou que foi enviado pelo Abraão a busca
duma moҫa para se casar com o filho dele. Eles aceitaram Eliezer
para tomar a Rabeca em casamento com Isaac. Ele amou a mulher
tomou lhe em casamento.

para memorizar
 Verso
Genesis 24:4. “Mas iras a minha terra e a minha parentela, e
dai tomaras mulher para meu filho Isaac.’’



Perguntas
1. Que tipo da esposa que Abraão achava para casar com o
seu filho Isaac?
2. Mencione o nome do servo para tomar este tipo de
mulher?
3. Porque é que Eliezer orou a Senhor Deus?
4. O que Rabeca fez a Eliezer quando se encontraram
naquele poҫo?
5. De quem era filho, Eliezer?
6. Mencione o nome do irmão de Rabeca?
7. O que fez Isaac quando viu Rabeca pela primeira vez?

© Igreja Christadelphian em Moçambique
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Jacob e Esaú
Genesis 24

principal
 Objetivo
Nos mostra as promessas de Deus o Senhor os quais são muito
importante para a fé de nós todos.

Isaac e Rabeca deram a luz aos dois filhos, Esaú que era o mais
grande e Jacob. Esaú era o caҫador, enquanto Jacob o pastor de
ovelhas do seu pai. E Jacob cozera o gizado, e veio Esaú do campo, e
estava ele cansado. E disse Esaú à Jacob: Deixa-me, peço-te comer
desse gizado vermelho, porque estou cansado. Então disse Jacob;
vende-me, hoje, a tua primogenitura. E disse Esaú; Eis que estou a
ponto de morrer, e para que me servirá, logo, a primogenitura?
Então disse Jacob: jura me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua
primogenitura a Jacob.
Aconteceu que como Isaac envelheceu, e os seus olhos escureceram,
de maneira que não podia ver, chamou a Esaú e disse; apanha me
uma caça e faze mim um gizado saboroso, como eu gosto, para que
eu coma; para que a minha alma te abençoe, antes que morra. No
momento que Isaac falava tudo isto, Rabeca ouvia. Por isso falou
com Jacob para matar uma ovelha, para que abençoa seja dele.
Então disse Jacob a Rabeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, e
varão cabeludo, e eu varão liso; E disse-lhe a sua Mãe: somente
obedece a minha voz, e vai, traze-mos. Ele obedeceu e foi mata-la. A
mãe fez um gizado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou os
vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, e vestiu a Jacob, seu
filho menor. E com peles dos cabritos das cabras cobriu as suas
mãos e a lisura do seu pescoҫo.
Quando Jacob chegou perante o seu pai; então disse Isaac ao seu
filho; como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu. E disse Isaac a
Jacob: Chega-te agora para que te apalpe, meu Filho, se eis meu filho
Esaú, ou não. Então se chegou a Jacob a Isaac, seu pai, que apalpou,
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e disse: a voz é a voz de Jacob, porem as mãos são as mãos de Esaú.
E não o conheceu, porquanto as suas estavam cabeludas, como as
mãos de Esaú, seu irmão: e abençoou-o. E aconteceu que, acabando
Isaac de abençoar a Jacob, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez
também um gizado saboroso e trouxe-se o ao seu pai. Isaac disse a
Esaú: Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o : também
será bendito. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com
grande e mui amargo brado. Não esquenҫas; Esaú vendeu a sua
primogenitura com o gizado vermelho. Portanto Jacob foi
abençoado com abençoa de Abraão. E aborreceu Esaú a Jacob, por
causa daquele benҫao. Esaú disse no seu coraҫão; matarei a Jacob,
meu irmão.

para memorizar
 Verso
Genesis 25:32. “E disse Esaú: Eis estou a ponto de morrer, e
para que me servira, logo, a primogenitura?’’



Perguntas
1. Quantos filho tinha Isaac?
2. Por que razão Esaú vendeu a sua primogenitura?
3. O que disse Isaac a Esaú quando envelheceu?
4. Quem estava ouvir quando Isaac disse a Esaú sobre a
benҫão?
5. O que disse Rabeca a Jacob, a fazer, para adquirir a benҫão
do seu irmão?
6. Que mentira Jacob disse a seu pai?
7. Quem abençoava Isaac.
8. Qual é foi a razão de inimizade de Esaú à seu irmão Jacob?

© Igreja Christadelphian em Moçambique
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José é vendido por seus irmãos
Genesis 37

principal
 Objetivo
Saberemos que inveja junto com inimizade faz mal um ao
outro.

Jacob deu luz a 10 varões. O primeiro filho era chamado Ruben.
Dentre os 10 varões, Jacob amava muito o José. Ele tinha feito uma
túnica de varias cores para o filho de seu velhice, José. Por esta
razão os outros aborreceram-no. Quando José tinha 17 anos ele
sonhou o seguinte sonho: Eis que estávamos atando molhos, no
meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também
ficava em pe, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se
inclinavam ao meu molho. Quando contou aos seus irmãos, lhe
aborreciam ainda mais. Sonhou ainda outro sonho, e contou aos
seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho; e eis que o sol e
a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Os seus irmãos, pois, o
invejavam.
Um dia os seus irmãos foram apascentar o rebanho do seu pai, junto
de Siquém. Depois de alguns dias o Pai disse a José; vem, e enviar-teei a eles. Ora vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o
rebanho, e traze-me resposta. E viram-no de longe, e , antes que
chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. Ouvindo-o
Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida.
Lanҫai-o nesta cova, que está no deserto. E aconteceu que, chegando
José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de varias
cores que trazia. E tomaram-no, e lanҫaram-no na cova; porem a
cova estava vazia, não havia água nela. Quando assentaram-se a
comer pão; e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gilead;
e os seus camelos traziam especiarias, iam ao Egipto. O Judá decidiu
para vende-lo aos Ismaelitas. Dai venderam José por vinte moedas
de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egipto.

18
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Tornando, pois, Ruben a cova, eis que José não estava na cova; então
rasgou os seus vestidos, e tomou a túnica de José, e matou um
cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E fizeram leva-la ao seu pai,
e disseram; temos achado esta túnica; conhece agora se esta será, ou
não, a túnica do teu filho. Então Jocob rasgou os seus vestidos, e pos
saco sobre os seus lombos, e lamentou o seu filho, muitos dias. E os
midianitas venderam-o, no Egipto, a Putifar, eunuco de Faraó,
capitão da guarda.

para memorizar
 Verso
Genesis 37:4 “Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava
mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no, e não
podiam falar com ele pacificamente’’



Perguntas
1. Mencione os nomes dos filhos de Jacob?
2. Qual é dos filhos que Jacob amava mais do que os outros?
3. Por que razão os irmãos de José, aborreceram-no?
4. Descreve o primeiro sonho de José?
5. Descreve o segundo sonho de José?
6. O que Jacob fez para o seu filho, amado, José?
7. Quem decidiu para não matar o José?
8. Onde iam os ismaelitas?
9. O que Jacob fez quando descobriu que o seu filho foi
comido pelo alguma besta?
10.Quem comprou José, como um servo no Egipto?
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8

Jacob chega no Egipto
Genesis 46, 47

principal
 Objetivo
Nos ensina que o Senhor nosso Deus é de graҫa e cuida a
todos nós.

Aconteceu que, houve fome em toda terra de Israel. Pessoas corriam
para todos lados a procura dos alimentos. Assim foram os irmãos de
José ao Egipto e se encontraram com ele. José pacificamente ficou
contente com os seus irmãos que lhe vendiam aos ismaelitas. Como
José era governador daquela terra de Egipto, lhes deu muito
mantimentos. Eles foram a terra de Canaan com muito
mantimentos. Quando chegaram eles aos seus pai lhe contaram
sobre o encontro com o irmão deles no Egipto, José, dizendo que,
ainda ele esta vivo.
E partiu Jacob com tudo quanto tinha, junto com todo o gado. O total
de toda família que partiu para Egipto junto com Israel eram 70
pessoas. Quando ouviu que o pai esta ao longo do caminho para
Egipto, ele aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu
pai. E mostrando-se lhe, lanҫou-se ao seu pescoҫo e chorou sobre o
seu pescoҫo, longo tempo em alegre. Depois foram com eles a Faraó,
e Jacob abençoou o Faraó. Faraó lhes deram o lugar chamado Gosen
para la habitareis com toda família junto com os seus gado. Jacob
era de 130 anos quando chegou em Egipto. Continuou a fome no
Egipto e José continuou a vender o mantimentos para todo o povo, e
oferecia-o a sua família no Gosen. Quando tudo dinheiro acabou e o
povo não conseguia comprar ele começou a lhes oferecer
gratuitamente.
Ao passarem muitos anos a fome cessou. Quando cessou a fome,
José distribuiu semente para o povo praticarem agricultura
ultimamente adquirir mantimentos. Assim a família de José
multiplicou e encheram na terra de Gosen no Egipto.

20
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para memorizar
 Verso
Genesis 46:7 “E trouxe José a Jacob, seu pai, e o pôs diante de
faraó; e Jacob abençoou a faraó.”



Perguntas
1. Os irmãos de José foram ao Egipto por causa de o que?
2. Como sentiu o Jacob, quando ouviu que o seu filho, amado,
José, esta vivo?
3. Quantas pessoas da família de Jacob, foram com ele no
Egipto?
4. Mencione o nome da região onde a família de Jacob foram
dado para habitarem no Egipto?
5. Quantos anos tinha o Jacob ao chegar no Egipto?
6. Qual é foi a tarefa de José no tempo de fome no Egipto?
7. O que José fez quando a fome cessou em Egipto?
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9

O nascimento de Moises
Exodo 2

principal
 Objetivo
Nos ensinar e nos mostrar o amor maravilhoso de Deus o
Senhor para o seu povo.

Apos de passar muitos anos quando José e o Faraó que o conhecia
morreram, apareceu outro novo Faraó. O povo israelita multiplicou
e encheu no Egipto por isso o novo rei começou a ter medo com
eles. Decidiu, pois, tornar servos, o povo israelita. E os egípcios
faziam servir os filhos Israel com dureza; assim lhes fizeram
amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com
todo o trabalho no campo; com todo o seu serviço, em que os
serviam com dureza.
Aconteceu que, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e a sua
donzelas passavam pela borda do rio; e ela viu a arca no meio dos
juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. Então disse sua irmã à
filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este
menino para ti? E a filha de Faraó disse lhe : Vai. E foi-se a moҫa, e
chamou a mãe do menino, Jocobed. Então lhe disse a filha de Faraó:
Leva este menino, e cria-mo; eu te darei teu salario. E a mulher
tomou o menino, e criou-o. E, sendo o menino já grande, ela o
trouxe a filha de Faraó, a qual é adaptou; e chamou o seu nome
Moisés, e disse: porque das água o tenho tirado.

22
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para memorizar
 Verso
Exodo 2:9 “Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, e
cria-mo; eu te darei teu salario.”



Perguntas
1. O que fez o novo rei de Egipto, que não conhecia José
quando viu que israelitas multiplicaram-se?
2. O que o rei de Egipto ordenou para serem tratados os
meninos israelitas quando nascem?
3. Mencione o nome da mãe de Moisés?
4. Quem era o Pai de Moisés?
5. O que fizeram os pais de Moisés quando ouviram a
matança das todas crianças masculinos?
6. Quem viu o menino Moisés, quando estava tomar banho
no rio?
7. Quem foi pedido para amamentar a criança, Moisés?
8. O que significa o nome Moisés?
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Moises lidera a saida dos Israelitas de
Egipto
Exodo 3-13

principal
 Objetivo
Nos ensina que com o Senhor Deus não existe impossibilidade

E aconteceu, naqueles dias, que, sendo Moisés já grande, saiu a seus
irmãos, e atentou nas suas cargas; e viu que um varão egípcio feria
a um varão hebreu, dos seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda,
e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na
areia. Ouvindo, pois, faraó este caso, procurou matar a Moisés; mas
Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de
Midian. Depois Moisés casou-se com Zípora, a qual é teve um filho, e
ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em
terra estranha.
Apascentando perto da monte Horeb, Moisés, o rebanho do seu
sogro Jetro, apareceu lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo
do meio de uma sarҫa; e olhou e eis que a sarҫa ardia no fogo, e a
sarҫa não queima. E vendo o Senhor que se virava para la a ver,
bradou Deus a ele, do meio da sarҫa, e disse: Moisés, Moisés. E ele
disse: Eis me aqui. E disse: não te chegues para ca; tira os teus
sapatos dos teus pés; porque o lugar em que tu estas e terra santa. E
disse o Senhor; tenho visto, atentamente, a aflição do meu povo, que
está no Egipto, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus
exactores, porque conheci as suas dores. Vem agora, pois, e eu te
enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egipto. Então foram
Moisés e Aarão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E
depois, foram Moisés e Aarão e disseram a Faraó: Assim diz o
Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre
uma festa no deserto. Mas disse Faraó: quem é o Senhor cuja voz eu
ouvirei para deixar ir Israel? Ele recusou porque eles, como
escravos, trabalhavam muito, para ele.
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E o Senhor, Deus de Israel começou a castigar com pragas, os
egípcios por causa do seu povo. E Moisés e Aarão fizeram assim
como o Senhor tinha mandado; e levantou a vara, e feriu as águas
que estavam no rio, diante dos olhos de faraó, e diante dos olhos dos
seus servos; e todas as águas do rio tornaram em sangue. Portanto
houve cheiro por causa da morte dos seres vivos na água; como
peixe, etc. A segunda praga foi das rás. A Aarão estendeu a sua mão
sobre as águas do Egipto, e subiram rás, e cobriram a terra do
Egipto. A terceira praga era de piolhos. Aarão estendeu a sua mão;
assim como o Senhor, ordenou; com a sua vara, e feriu o pó da
terra, e havia muitos piolhos, nos homens e no gado. Embora que
houve essas pragas mas a coraҫão de Faraó continuou sendo
agravado pelo o Senhor. A quarta praga foi das moscas, nas casas
dos seus servos, e sobre toda a terra dos egípcio; a terra foi
corrompida destes enxames. A quinta praga era da peste nos
animais; e eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de
Faraó, e Moisés a espalhou para o céu: e tornou se em sarna, que
arrebentava em ulceras, nos homens e no gado. A sexta praga foi de
saraiva que enchia em toda terra dos egípcios. Somente na terra de
Gosen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. A sétima
praga foi dos gafanhotos que cobriam a face de toda a terra, modo
que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o
fruto das arvores, que deixara a saraiva, e não ficou verdura
alguma nas arvores, nem na erva do campo em toda a terra do
Egipto.
Porem endureceu o coraҫão de Faraó, e este não quis deixar ir. E a
nona praga foi das trevas. Não viu um ao outro, e ninguém se
levantou do seu lugar, por três dias; mas todos os filhos de Israel
tinham luz nas suas habitações. A decima praga foi a morte dos
primogénitos. Tendo medo então Faraó chamou a Moisés e Aarão,
de noite, e disse; levantai-vos, sai do meio do meu povo, e ide servi
ao Senhor, como tendes dito. Assim os israelitas saíram para a terra
de canaan liderado pelo Moisés e Aarão.
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para memorizar
 Verso
Exodo 3:5 “Não te chegues para ca; tira os teus sapatos dos
teus pés ; porque o lugar em que estas e terra santa.’’



Perguntas
1. Moisés fugiu para a terra de Midian, porque?
2. Mencione o nome da esposa de Moisés?
3. O que viu o Moisés quando apascentava o gado do seu
sogro Jetro?
4. Descreve a primeira praga em Egipto?
5. Descreve a terceira praga?
6. Qual é das pragas que fez com que o Faraó aceitar a saída
dos Israelitas do Egipto?

11

Serptente de metal
Numero 21:1-9

principal
 Objetivo
Nos ensinar que todos que crerem no Senhor Deus e
obedecem nele, lhes salvara e vice-versa.

Então partiram do monte de Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a
rodear a Terra de Edom. Porem a alma do povo angustiou-se neste
caminho.
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir
do Egipto, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão
nem água há; e a nossa alma tem fastio deste pão tao vil.
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Então o Senhor mandou entre o povo serpentes, ardentes que
morderam o povo: e morreram muito povo de Israel.
Pelo que o povo veio a Moisés, e disse: havemos pecado, porquanto
falamos contra o Senhor e contra ti; ora ao Senhor que tire de nós
estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo.
E disse o Senhor a Moisés; faze uma serpente ardente, e põe na
sobre uma haste; e será que vivera todo o mordido que olhar para
ela.
E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste; e era
que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente
de metal, e ficava vivo.

para memorizar
 Verso
Numero 21:9 “E era que, mordendo alguma serpente a alguém,
olhava para a serpente de metal, ficava vivo.’’



Perguntas
1. Quem lideraram a saída dos israelitas do Egipto?
2. Quando chegaram a terra de Edom, o que aconteceu?
3. Quando foram mordido disseram o que à Moisés?
4. O que Deus falou com o Moisés para fazer para salvar o
povo mordido?
5. O que aconteceu aos desobedientes?
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David mata Golias
1 Samuel 17

principal
 Objetivo
Nos ensina que o Senhor Deus defende o seu povo dos seus
inimigos.

Filisteus e Israelitas eram vizinhos. E houve, sempre guerra entre
eles. O exercito dos filisteus tinha um soldado gigante chamado
Golias. Ele era mestre da guerra, muito alto, forte e gigante. Cada 40
dias que passava, Golias saiu do arraial dos filisteus, insultando os
Israelitas, o guerreiro, que trazia na cabeҫa um capacete de bronze,
e vestia uma cauraҫa de 5 mil siclos de bronze. E trazia também
grevas de bronze, por cima dos seus pés, e um escudo de bronze
entre os seus ombros.
E a haste da sua lanҫa era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua
lanҫa de seiscentos siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro.
E parou, e clamou as companhias de Israel, e disse-lhes; para que
saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul,
escolhei, de entre vós um homem que desҫa a mim. Se ele puder
pelejar comigo, e me ferir, seremos vossos servos; porem se eu o
vencer, e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis.
E David era um filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo
nome era Jesse, e tinha oito filhos. O David era o mais novo de
todos. Os três maiores seguiram Saul, o rei, a guerra.
E disse Jesse a David, seu filho : toma, peҫo-te, para os teus irmãos,
este comida, e ver se lhe vai bem. David, então de madrugada
levantou pela manha, e partiu como Jesse lhe ordenara. O jovem era
mais astuta; um dia quando apascentava as ovelhas do seu pai
apareceu leão e urso ele lhes mataram. Por isso David ponha a sua
fé em Deus o Senhor. No momento quando chegou o David no
campo de guerra; viu o gigante guerreiro filisteu de Gath, a falar
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conforme aquelas palavras, e David as ouviu. O David tinha
zangado por causa das insultas de Filisteu e quis lutar contra ele e
os irmãos maiores dele e outros guerreiros israelitas junto com o rei
Saul desprezavam lhe. Porem, quando David contava a historia de
leão e urso a Saul, lhe vestiu dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a
cabeҫa um capacete de bronze; o vestiu de uma couraҫa. Mas David
não conseguiam andar com os vestidos, porque não eram da sua
idade. E, olhando o filisteu, e vendo a David, o desprezou,
porquanto era mancebo, ruivo, e de gentil aspecto. Mas o David não
tinha nenhum medo porque tinha fé no Senhor de exercito.
E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do
ribeiro, e pô-los no alforge de pastor, que trazia. No encontro com o
gigante, David meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e
com a funda lha atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe
cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. O filisteu morrem
no instante. E David cortou e tomou a cabeҫa do gigante, e a trouxe
a Jerusalém. Naquele momento, em Israel , foi uma grande festa por
causa da vitoria de David. E eles o tomou para ser grande líder.
para memorizar
 Verso
1 Samel 17:42 “E olhando o Filisteu, e vendo a David, o
desprezou, porquanto era mancebo, ruivo, e de gentil aspecto.”



Perguntas
1. Mencione o líder gigante dos guerreiros filisteus?
2. Porque razão os israelitas espantaram-se e temeram muito
a Golias?
3. O David era filho de quem?
4. Confirmam, se David era um grande guerreiro antes de
matar o filisteu?
5. Quem era o rei dos israelitas na altura?
6. Porque é que o David não usou os vestidos da guerra?
7. Com que o David matou o gigante Golias?
8. O que, os israelitas, fizeram apos da morte do gigante
Golias?

© Igreja Christadelphian em Moçambique

29

13

Sabedoria do Rei Salomão
1 Reis 10

principal
 Objetivo
Para o reconhecimento de sabedoria e a riqueza que Deus
Senhor deu o Rei Salomão.

Quando Rei David morreu o seu filho Salomão continuava reinar o
povo Israelitas. Deus o Senhor lhe perguntou para pedir a Deus lhe
dar qualquer coisa que precisava. Salomão só pediu a sabedoria.
Portanto ele não foi dado a sabedoria só, mas sim, grande riqueza.
Ele foi um sábio de toda terra.
Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram
perante ele. E disse lhe uma das mulheres: Ah! Senhor meu, eu e
esta mulher moramos numa casa. E sucedeu que, ao terceiro dia
depois do meu parto, também esta mulher teve um bebé: estávamos
juntas; estranho nenhum estava connosco na casa, senão nós ambas
naquela casa.
E de noite morrem o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre
ele. E levantou-se a meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado,
dormindo a sua serva, e o deitou no seu seio; e o seu filho morto
deitou no meu seio.
E levantando-me eu pela manha, para dar de mamar a meu filho,
eis que estava morto, mas, atentando pela manha para ele, eis que
não era o filho que eu havia tido. E disse outra mulher; não , mas o
vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porem esta disse: Não, por
certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante
o rei.
Então disse o rei: Esta diz: este que vive e meu filho, e teu filho o
morto. E a outra diz a mesma; trazei-me uma espada. E trouxeram
diante a rei. E disse a rei; dividi em duas partes o menino vivo; e dai
metade a uma, e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o
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vivo, falou ao rei, e disse: Ah! Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e
de modo nenhum o mateis. Porem a outra dizia: Nem teu nem meu
seja; dividi-o, antes.
Então respondeu o rei, e disse: Dai a esta o menino vivo, e de
maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe.
Todo o mundo e israelitas ouviram a sentenҫa que dera o rei, e
temeu ao rei. E houve uma rainha da saba em Etiopia, ouvindo a
fama de Salomão, acerca do nome do senhor, veio prova-lo por
enigmas. Ela confirmou sozinha a sabedoria do rei Salomão, coisas
maravilhosas que o rei fara. Ela também viu o templo que o rei
tinha construído. E viu também a riqueza e vestidos de alta
qualidade que mesmo os servos de rei Salomão vestiram. Ela voltou
para saba, bem satisfeito.

para memorizar
 Verso
1 Reis 10:8 “Bem aventurados os teus homens, bem
aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti,
que ouvem a tua sabedoria”



Perguntas
1. Quem deu a sabedoria e riqueza a rei Salomão?
2. Descreve como rei Salomão resolveu o caso daquelas duas
mulheres?
3. De quem era filho, Salomão?
4. Mencione as coisas maravilhosas que a rainha de Saba viu
no reino de Salomão?
5. Mencione a cidade em que Salomão vivia?
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Elesiu cura a lepra do Namaan
2 Reis 5

principal
 Objetivo
Nos ensina que devemos obedecer tudo que o Senhor nosso
Deus nos ordena.

Naaman, chefe do exercito do rei da Síria, era um grande homem
diante do seu senhor, e de muito respeito; porque, por ele, o senhor
dera livramento aos siros: e era este varão homem valoroso, porem
leproso.
E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel, e levaram presa uma
menina que ficou ao serviço da mulher de Naaman. E disse esta a
sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta
que esta em Samaria: ele o restauraria da sua lepra.
Então disse rei de Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de
Israel. E levou a carta ao rei Israel dizendo: logo, em chegando a ti
esta carta, saibas que eu ti enviei Naaman, meu servo, para que o
restaures da lepra. Temeu o rei de israelitas. Porem, quando profeta
Eliseu, homem de Deus, ouviu sobre a carta disse ele, a rei; deixa-o
vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quando Naaman
chegou em casa do Eliseu, homem de Deus, lhe ordenou para ir
tomar banho 7 vezes, e ficara purificado. Pensando, Naaman, que
Eliseu ia so orar para ele para restaures a sua lepra, ele ficou
chateado e saiu da casa de Eliseu. Mas os seus servos lhe aconselhou
para tentar a se lavar no Jordão.
Então desceu, e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a
palavra do homem de Deus: a sua carne tornou, como a carne de
um menino, e ficou purificado.
Então voltou ao homem de Deus, ele e a sua comitiva, e pôs-se
diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que, em toda terra, não
há Deus senão em Israel: agora, pois, te peҫo que tomes uma benҫao
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do teu servo. Porem ele disse: vive o Senhor, em cuja presença
estou, que a não tomarei. E instou com ele para que tomasse, mas
ele recusou. E ele lhe disse: vai em paz.

para memorizar
 Verso
2 Reis 5:10 “Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo; Vaite e lava te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornara, e
ficaras purificado.”



Perguntas
1. Qual é foi o problema de Naaman?
2. Mencione o nome de profeta em Israel?
3. O que levou o Naaman para a profeta?
4. O que Eliseu ordenou a Naaman para fazer para que
restaures a sua lepra?
5. Porque Naaman ficou chateado depois de ser dito a se
lavar sete vezes no rio Jordão?
6. O que fez Naaman depois de cura?
7. Porque Eliseu recusava receber prendas de Naaman?

© Igreja Christadelphian em Moçambique

33

15

Daniel na cova does leões
Daniel 6

principal
 Objetivo
Nos ensinar que devemos por a nossa fé em Deus, e ele nos
livrara de qualquer problema.

Deus tinha escolhido o povo Israelita para ser o povo dele. Portanto
ele falou ao povo que fara tudo para o bem deles; se eles lhe
obedecerem. Mas por causa da sua desobediência Deus escolheu, e
fortaleceu outros povos para tornarem como uma vara para punir o
seu povo Israel. Por isso a maioria do povo israelitas foram levado
para outros países como servos. Um dos eles foi o Daniel. Daniel foi
levado para Babilonia. O rei em Babilonia na altura era Dario.
Daniel com o poder de Deus conseguia interpretar os sonhos; por
isso foi considerado um varão muito importante naquela terra. O
rei Dario amou muito o Daniel. Ele lhe tornou como um dos
governadores de Babilonia. Os outros príncipes daquele pais
começaram a ter enveja a Daniel por causa dos seus sucessos.
Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e
governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito
real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por
espaҫo de trinta dias, fizer uma petiҫão a qualquer deus, ou
qualquer homem, e não a ti, rei, seja lanҫado na cova dos leões.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou
em sua casa , três vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava
graҫas diante do seu Deus.
Então aqueles homens foram, juntos, e acharam a Daniel orando e
suplicando diante do seu Deus. Ouvindo, então, o rei o negocio,
ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu
coraҫão livra-lo; e ate ao por do sol trabalhou para o salvar.
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Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lanҫaram na cova
dos leões. O rei passou a noite em jejum, e não deixou trazer a sua
presença instrumentos de musica; e fugiu dele o sono. E pela manha
cedo se levantou, e foi com pressa a cova dos leões , e encontrou
Daniel, vivo. Os leões não lhe feriram por que Deus tinha enviado os
seus anjos para proteger lhe dos leões.
Então o rei muito alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da
cova, assim foi tirado da cova. E ordenou o rei, e foram trazidos
aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lanҫados na
cova dos leões junto com suas famílias, e ainda não tinham chegado
ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes
esmigalharam todos os ossos.
O rei disse; ‘’em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e
temam perante o Deus de Daniel; porque ele é o Deus vivo, e para
sempre permanece, e seu reino não se pode destruir; o seu domínio
é ate ao fim.

para memorizar
 Verso
Daniel 6:7 “Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu
e na terra; ele livrou Daniel do poder dos leões.”



Perguntas
1. Quem era o rei de Babilonia?
2. Porque os príncipes invejaram a Daniel?
3. Que tipo de armadilha, os príncipes usaram para acabar
com Daniel?
4. Quem não queria que Daniel seja lanҫado na cova dos
leões?
5. O que declarou o rei quando viu que a Daniel não foi
ferido com os leões?
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Os companheiros de Daniel no forno de
fogo ardente
Daniel 3:13

principal
 Objetivo
Nos ensina que quando temos a fé em Deus, ele ira nos
proteger contra quais quer inimigo.

Era uma vez em que os caldeus poe-se em guerra contra os
Israelitas; e depois de vencer foram levados alguns Israelitas para
Babilonia como servos. Daniel, Sadrach, Mesach e Abed-nego foram
alguns desses. Na altura, Nebucodonosor era o rei de Babilonia.
Daniel sempre adorava o único Deus de Israelitas. Embora que ele
era servo naquele novo pais , mas continuava servir o Deus.
Daniel tinha 3 companheiros, cujos nomes eram; Sadrach, Mesach e
Abed-nego que vivia com ele. Todos eles adoravam o Deus dos
Israelitas. Rei Nebucodonosor era muito mau. Ele tinha levantado
uma estatua, grande de ouro. Ele ordenou que, qualquer que se não
prostrar e não a adorar, será, na mesma hora, lanҫado dentro do
forno de fogo ardente. Por isso o Rei ordenou para serem lanҫado
no forno os companheiros de Daniel, por não prostrarem-se diante a
imagem. E aqueles homens foram atados e lanҫados dentro do
forno ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno era
sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que
levantaram, Sadrach, Mesach e Abed-nego.
E o rei disse; não lanҫamos nós 3 homens, atados, dentro do fogo?
Eles disseram, é verdade rei. O rei disse; ‘’eu, porem, vejo 4 homens
soltos, que andam passeando no fogo, e o aspecto do quarto é
semelhante ao filho dos deuses.
Então se chegou Nebucodonosor a porta do forno de fogo ardente;
falou, e disse: Sadrach, Mesech, Abed-nego, servos do Deus
altissimo, sai e vinde! Então Sadrach, Mesach e Abed-nego saíram
do meio do fogo.
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para memorizar
 Verso
Daniel 3:29 “por mim é feito um decreto, pelo qual todo o povo,
nacão e língua que dizer blasfémia contra o Deus de Sadrech,
Mesach, Abed-nego, seja despedaçado, e as suas casas sejam
feitas monturo; porquanto não há outro Deus que possa livrar
como este.”



Perguntas
1. Mencione o rei de Babilonia?
2. Quem era o homem de grande fé a Deus que era servo em
Babilonia?
3. Mencione 3 nomes dos companheiros deste homem?
4. Porque razão , Sadrech, Mesech, Abed-nego foram
lanҫados no forno de fogo ardente?
5. O que aconteceu com os homens que lanҫavam os
companheiros de Daniel no forno de fogo?
6. Dentro de forno apareceram quantos homens? Quem era
o quarto homem?
7. O que fez o rei quando viu que os companheiros não
foram queimados com o fogo?
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O banquete do Rei Belshazar
Daniel 5

principal
 Objetivo
Nos ensina que devemos adorar o nosso Deus e tomar
cuidado com as coisas dele sempre.

O rei Belshazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e
bebeu vinho na presença dos mil. Então trouxeram os vasos de
ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em
Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas
mulheres e concubinas.
Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão do homem, e
escreviam, de fronte do castiҫal, na estucada parede do palácio real;
e o rei via a parte da mão que estava escrevendo.
Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o
turbaram: as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos
bateram um no outro.
O rei disse aos sábios de Babilonia; qualquer que ler esta escritura, e
me declarar a sua interpretação, será o terceiro dominador no
reino. Os sábios não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei
a sua interpretação.
Ao passar do tempo a rainha entrou no banquete e disse ao rei;
chame agora o Daniel, ele dará a interpretação. Esta foi a escritura
que se escreveu: MENE,MENE,TEQUEL, UFARSIN. O Daniel disse;
esta é a interpretação; MENE: contou Deus o teu reino, e o acabou.
TEQUEL: pesado foste na balanҫa, e foste achado em falta. PERES:
Dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas.
Então mandou Belshazar que vestissem a Daniel de purpura, e que
lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a
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respeito dele que avia de ser o terceiro dominador do reino.
Naquele mesmo noite, foi morto Belshazar, rei dos caldeus.

para memorizar
 Verso
Daniel 5:9 “Então o rei Belshazar perturbou-se muito e mudouse nele o seu semblante; e os seus grandes estavam
sobressaltados.”



Perguntas
1. De quem era rei Belshazar, o filho?
2. Porque foram ajuntado os grandes do rei naquela noite?
3. Os vasos usados naquele banquete saíram donde?
4. Os vasos eram muito perigosos, porque?
5. O que o rei fez quando viu a mão escrevendo na parede
dentro do palácio?
6. Quem tinha interpretado a escritura naquele parede?
7. A escritura leu-se como?
8. Qual é era o significado da escritura?
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Jonas no ventre de grande peixe
Jonas 1, 2, 3

principal
 Objetivo
Nos ensina que devemos obedecer a Deus em todos
momentos.

E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
levanta-te, vai a grande cidade de Nineve, e clama contra ela,
porque a sua malicia subiu ate a mim. E Jonas se levantou para
fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis; e, descendo a Jope,
achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e
desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da
face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e
fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para
quebrar-se.
Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu deus, e
lanҫavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o
aliviarem do seu peso; Jonas, porem, desceu aos lugares do porão, e
se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegouse a ele, e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu
Deus; talvez assim Deus se lembre de nos, para que não pereҫamos.
Então disseram: declara-nos tu, agora, por que razão nós sobreveio
este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? E ele lhes disse; eu
sou Hebreu, e temo ao Senhor; o Deus do céu , que fez o mar e a
terra seca. E ele disse lhes; levantai-me, e lanҫai-me ao mar, e o mar
se equietará; porque eu sei por minha causa vos sobreveio esta
grande tempestade. E levantaram o Jonas, e o lanҫaram ao mar e
cessou o mar da sua fúria.
Eles pensavam que já morreu Jonas no mar. Deparou, pois, o
Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas; e esteve Jonas
três dias e três noites nas entranhas do péixe. Ele orava a Deus no
ventre de grande péixe. E o Deus, o Senhor, falou, pois ao péixe e ele
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vomitou a Jonas na terra perto de Nineve. E começou Jonas a entrar
pela cidade, e pregava dizia; ainda quarenta dias , e Nineve será
subvertida. E os homens ninivitas creram em Deus, e
arrependeram-se diante a Deus, e lhes perdoavam.

para memorizar
 Verso
Jonas 1:17 “Deparou, pois, o Senhor, um grande peixe, para que
tragasse Jonas; e esteve Jonas três dias e três noites nas
entranhas do peixe.”



Perguntas
1. O que Deus mandou Jonas para fazer?
2. Porque é que Jonas não queria pregar na cidade de Ninive?
3. Jonas ia fugir para aonde?
4. O que aconteceu com o navio que Jonas subiu?
5. O que fizeram os homens no navio, com Jonas, quando
viram que já estavam a mergulhar-se?
6. Como é que Deus livrou o Jonas das águas do mar?
7. Quantos dias ficou Jonas no ventre de grande péixe?
8. Qual é foi a resposta dos ninivitas quando ouviram a
mensagem de Jonas?
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Nascimento do Jesus Cristo
Lucas 1, 2; Mateus 1

principal
 Objetivo
Para nos ensinar o nascimento do Senhor, Jesus Cristo.

Foi o anjo, Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia,
chamada Nazare, a uma virgem chamada Maria, e lhe disse; '' Eis
que em teu ventre conceberas e darás a luz um filho, pôr-lhe- as o
nome de Jesus. Este será grande, e será chamado filho do altissimo;
e o senhor Deus lhe dará o trono de David, seu Pai. Mas a Maria era
desposada com um varão, cujo nome era José da casa de David.
E aconteceu, naqueles dias, que saiu o decreto da parte de Cesar
Augusto, para que todo o mundo alistasse, cada um a sua própria
cidade.
E subiu, também, José e a sua namorada Maria, a Judeia, a cidade de
David, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, que na altura
estava gravida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias
em que ela havia de dar a luz.
E deu a luz seu filho primogénito, envolveu-o em panos, e deitou-o
numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
Ora havia, naquela mesma comarca, pastores que estavam no
campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E
eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a gloria do Senhor os
cercou de resplandor, e tiveram grande temor. Ele, lhes disse: Pois
na cidade de David, vos nasceu hoje o salvador, que é Cristo, o
Senhor.
E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino
deitado na manjedoura.
Eis que uns magos vieram, do oriente, a Jerusalém para visitar o
novo rei nascido. Ouvindo o mau rei Herodes, perturbou-se e toda
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Jerusalém com ele. Tendo o plano para matar a crianҫa, mandou
matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus
contornos, de dois anos para baixo. Mas o anjo de Senhor apareceu
em sonhos, e disse a José; ‘’toma o menino e a sua mãe, e foge para o
Egipto e demora-te la ate que eu te diga.
E levantou-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite e foi para
Egipto. Esteve la ate a morte de Herodes. E quando os oito dias
foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi lhe dado o nome
de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido.

para memorizar
 Verso
Lucas 1:33 “E reinará eternamente na casa de Jacob, e o seu
reino não terra fim.”



Perguntas
1. Mencione o nome do anjo enviado por Senhor Deus a
Maria?
2. Qual é era a mensagem de anjo para Maria?
3. Maria na altura foi desposada com quem?
4. Mencione o rei que decretava para todo mundo alistar-se?
5. José e Maria tinham ido aonde para se alistassem?
6. Porque razão menino Senhor Jesus Cristo foi deitado na
manjedoura?
7. Quem foram os primeiros para receber a mensagem de
nascimento de Jesus?
8. Qual é era o nome do rei que ordenou para que todas
crianças de 2 anos para baixo serem matados?
9. Qual é era o nome, que deram a criança, depois da
circuncisão?
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O baptismo de Jesus Cristo e sua
santificação
Lucas 2:4

principal
 Objetivo
Nos ensinar de modo em que Jesus se dedicou ao pai e sua
obediência.

Aconteceu que Jesus Cristo saiu de Galileia para rio Jordão para ser
batizado. E havia um homem chamado João. A tarefa dele era
batizar todas pessoas que chegava a ele. Quando João viu Jesus
avisou a multidão dizendo que Jesus era filho de Deus que vinha
para tirar o pecado do povo na terra.
E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado
também Jesus, orando ele, o céu se abriu; e o espirito santo desceu
sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se uma
voz do céu, que dizia: tu eis o meu filho amado, em ti me tenho
comprazido. E foi levado pelo espirito santo ao deserto. E quarenta
dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias, não comeu coisa
alguma; e terminados ele, teve fome. E disse lhe o diabo; se tu eis o
filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus
lhe respondeu dizendo; está escrito que nem só de pão vivera o
homem, mas de toda a palavra de Deus. E levou o também, a
Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse lhe: se tu eis o
filho de Deus, lanҫa-te daqui a baixo; porque está escrito ; mandara
aos seus anjos acerca de te, que ti guardem, e que te sustentam nas
mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus,
respondendo, disse-lhe; dito está: não tentaras ao senhor, teu Deus.
E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento
de tempo, todos os reinos do mundo. E disse lhe o diabo: Dar-te ei a
ti todo este poder e a sua gloria, porque a mim me foi entregue , e
dou-o a quem quero. Portanto se tu me adorares, tudo será teu. E
Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te satanás, porque esta escrito:
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adoraras o Senhor, teu Deus, e só a ele serviras. E, acabando o diabo
toda a tentação, ausentou-se dele, por algum tempo. E, vieram os
anjos para lhe servir.
A palavra sataná não e uma coisa supernatural, mas sim adversário.
Jesus Cristo como teve tudo o poder de Deus, começou a pensar
muitas coisas sozinho, e recusar sozinho. Não existe nenhuma coisa
física ou espiritual chamado satanás ou diabo, não! Em outra
palavra; satanás é adversário mental do homem.

para memorizar
 Verso
Lucas 4:4 “’E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem
só de pão vivera o homem, mas de toda a palavra de Deus.”



Perguntas
1. Porque Jesus veio da Galileia para ter com João junto do
Jordão?
2. Quem batizava no rio Jordão?
3. O que disse João a multidão quando viu Jesus Cristo?
4. O que apareceu no batismo de Jesus Cristo?
5. Descreve o que disse a voz dos céus?
6. Onde o diabo tentou o Jesus?
7. Jesus ficou quantos dias sem comer?
8. Quando diabo levou Jesus a monte disse lhe o que?
9.
Quando o diabo o deixou; quem veio para servir o
Senhor Jesus Cristo?
10. O que é satanás?
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A escolha dos discipolos pelo Jesus
Marcos 1:14 -39; 2:13 - 19

principal
 Objetivo
Nos ensinar como Jesus tinha escolhido os seus discípulos que
amava.

Jesus, andando do mar com a multidão que ele ensinava, viu simão,
e André, seu irmão, que lanҫavam a rede ao mar, pois eram
pescadores. E Jesus lhe-disse: vinde apos mim, e eu farei que sejais
pescadores de homens. E, deixando, logo as suas redes, o seguiram.
E, passando dai um pouco mais adiante; viu Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E
logo os chamou. E eles deixando o seu pai, Zebedeu no barco, com
os jornaleiros, foram após ele.
E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os
ensinava. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentando na
alfandega, e disse-lhe: seguem me: e levantando-se, o seguiu.
E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis; e vieram a ele. E
nomeou doze, para que estivessem com ele e os mandassem pregar;
Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a
João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que
significa: filhos de trovão. E André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a
Mateus, e a Tome, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o
cananeu. E a Judas iscariotes, o que o entregou aos inimigos para
ser crucificado na Cruz.
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para memorizar
 Verso
Marcos 1:17 “E Jesus lhes disse: vinde apos mim, e eu farei que
sejais pescadores de homens.”



Perguntas
1. Mencione os primeiros discípulos de Jesus?
2. Qual é era a profissão dos primeiros discípulos de Jesus?
3. O que João e Tiago estavam a fazerem quando Jesus lhe
viram pela primeira vez?
4. Quem era o Pai de Levi?
5. O que era a profissão de Levi quando Jesus lhe encontrou
no primeiro dia?
6. Quantos eram discípulos de Jesus?
7. Qual é era o discípulo que Jesus, apos do tempo, o chamou
Pedro?
8. Mencione o discípulo que ultimamente entregava Jesus aos
inimigos para lhe crucificar?
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A água feita vinho em Cana
João 2:1-11

principal
 Objetivo
Nos ensina que Deus deu o poder a Jesus para ajudar os
outros

Aconteceu que, fizeram-se umas bodas em cana da Galileia: e estava
ali a mãe de Jesus. E foi, também convidado Jesus, e os seus
discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhedisse, não tem vinho. Ele ordenou para trazer 6 talhas de pedra, e
disse lhes, Jesus; enchei de água essas talhas. E encheram-nas ate
cima. E disse-lhes; Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E logo que o
mestre—sala provou a água feita vinho (não sabendo de onde viera,
se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água),
chamou o mestre-sala ao esposo,
E disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já
tem bebido bem, então o inferior; mas tu guardaste ate agora o bom
vinho. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, e sua mãe, e seus
irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias.

para memorizar
 Verso
João 2:5 “...sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele
vos disser.”
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Perguntas
1. Mencione a cidade onde as bodas ocorreu?
2. Qual é a bebida usada naqueles bodas?
3. O que fez Jesus quando o vinho acabou?
4. Quantas talhas foram enchidas com água?
5. O que o mestre-sala disse quando provou o vinho?
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A parabola do bom samaritano
Genesis 12, 13

23

principal
 Objetivo
Nos ensina que amamos o nosso próximo como a nós próprio
Senhor Jesus disse-lhes uma parábola, para lhes ensinar sobre o
amor: Descia um homem de Jerusalém para Jerico, e caiu nas mãos
dos salteadores, os quais o despojaram, e, espancando-o, se
retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo
mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-o, passou de largo. E, de
igual modo, também, um levita, chegando aquele lugar , e vendo-o,
passou de largo.
Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o,
moveu-se de intima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as
feridas, deitando lhes azeite e vinho; e, pondo-o, sobre a sua
cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele.
E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao
hospedeiro, e disse-lhe; Cuida dele, e, tudo o que de mais gastares,
eu te pagarei, quando voltar.

para memorizar
 Verso
Lucas 10:36 “Qual é, pois, destes três, te parece que foi o
próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?”



Perguntas
1. Onde ia o homem que foi atacado com os salteadores?
2. Quem foi o primeiro homem lhe encontrar?
3. Quando o primeiro homem lhe viu, o que fez a ele?
4. Quem foi a segunda pessoa ver o homem assaltado?
5. Descreve tudo que o bom samaritano fez para o homem
ferido?
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A transfiguração do Jesus na monte
Lucas 9:26-36

principal
 Objetivo
Nos mostra que Deus fortaleceu Jesus em varias maneiras
para provar que foi ele que lhe enviava.

E aconteceu que, quase oito dias depois destas palavras, tomou
consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte orar. E, estando
ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido
ficou branco e mui resplandecente. E, eis que estavam falando com
ele dois varões, que eram Moisés e Elias.
Os quais apareceram com gloria, e falavam da sua morte, a qual é
havia de cumprir-se em Jerusalém.
E Pedro, e os que estavam com ele, estavam carregados de sono;
quando despertaram, viram a sua gloria e aqueles dois varões que
estavam com ele.
E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a
Jesus: mestre, bom é que nos estejamos aqui, façamos três tendas,
uma para ti, uma para Moises, e uma para Elias, não sabendo o que
dizia.
E, dizendo ele isto, veio uma nuvem, que os cobriu com a sua
sombra; e, entrando eles na nuvem, temeram.
E saiu da nuvem uma voz, que dizia: este é o meu amado filho; a ele
ouvi. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só; e eles calaramse, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham
visto.
E, no dia seguinte , Jesus curou um jovem lunático e continuava a
lhes ensinar.
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para memorizar
 Verso
Lucas 9:35 ‘’E saiu da nuvem uma voz, que dizia; este é o meu
amado filho; a ele ouvi.’’



Perguntas
1. Quantos discípulos que subiram com Jesus naquele monte?
2. Mencione os nomes desses discípulos?
3. Quem apareceram durante a transfiguraҫão de Jesus alem
dos discípulos?
4. Qual é foi a conversa dos dois varões com Jesus?
5. Explique a voz que saiu da nuvem?
6. Quando Jesus desceu daquela monte, o que ele fez?
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O endemoninhado gadareno
Marcos 5:11-20

principal
 Objetivo
Nos ensina que Jesus tinha todo o poder de Deus para a cura
das diversas doenças; e para ser curado, a pessoa precisava de
ter fé

Aconteceu que um dia, Jesus, junto com multidão, chegaram a outra
banda do mar, a provínҫia dos gadarenos. E, saindo ele do barco,
lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com
espirito imundo; o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem
ainda com cadeias o podia alguém prender; porque tendo sido
muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele
feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia
amansar.
E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelos
sepulcros, e ferindo-se com pedras.
E, quando viu Jesus, ao longe, correu e adorou-o. E clamando com
grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus
Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente.
E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo:
Legião é o meu nome, porque somos muitos. E andava ali pastando,
no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles
demónios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos,
para que entremos neles. E Jesus logo lho permitiu. E, saindo
aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos; e a manada se
precipitou por um despenhadeiro no mar e afogaram-se. Quando
ouviu, e viu o endemoninhado em perfeito juízo, temeram. E
começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Jesus entrando
no barco rogava-lhe o fora endemoninhado para anunciar-lhe
grande coisas o Senhor lhe fez.
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E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas
Jesus lhe fizera; e todos se maravilharam.

para memorizar
 Verso
Marcos 5:7 “E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu
contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus,
que não me atormentes.”



Perguntas
1. Mencione o lugar onde Jesus se encontrava o homem
endemoninhado?
2. Onde vivia o homem endemoninhado?
3. O que disse o endemoninhado, quando viu Jesus?
4. Qual é foi a resposta do endemoninhado quando Jesus
perguntou o seu nome?
5. O que aconteceu com os porcos quando os demónios
entraram neles?
6. Que cidade, onde o endemoninhado foste, apos de ser
curado?
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Jesus alimenta 5.000 homens
Marcos 6:30-46; João 6:8-9

principal
 Objetivo
Coisas impossíveis para o homem são possíveis para Deus.

E apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que
tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vindevos, aqui aparte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque
haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer
E foram os, num barco, para um lugar deserto. E Jesus, saindo, viu
uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como
ovelhas que não tem pastor; e começou a ensinar lhes muitas coisas.
O dia estava já muito adiantado, e não tinha nada para comer. E a
multidão estava com muito fome.
Jesus perguntou lhes: quantos pães tendes? E, sabendo-o eles,
disseram: cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem
assentar a todos, em ranchos, sobre a erva verde.
E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao
céu, abençoou e partiu os pães e peixes. E todos comeram e ficaram
fartos; e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de
peixe. E os que comeram eram 5 mil homens alem das mulheres e
crianças. Todos que estavam naquele ocasião maravilharam-se com
acontecimento.
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para memorizar
 Verso
Marcos 6:42 “E todos comeram e ficaram fartos.’’



Perguntas
1. Quando Jesus saiu do barco chegou aonde?
2. Que tipo de comida os apóstolos teve?
3. Antes de repartir os pães e peixes por todos, Jesus fez o
que?
4. Quantos homens comeram?
5. Quantos fartos de comida ficaram?
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Jesus anda por cima do mar
Mateus 14:22-33

principal
 Objetivo
Nos ensina que Jesus pode nos cuidar em qualquer situação
bastar ter a fé.

E logo Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, e fossem
adiante, para a outra banda, enquanto despedia multidão.
E despedida a multidão, subiu ao monte, para orar, a parte. E,
chegada já a tarde, estava ali só.
E o barco estava já no meio do mar, acoitado pelas ondas; porque o
vento era contrario. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus
para eles, caminhando por cima do mar. e os discípulos, vendo-o
caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E
gritaram, com medo.
Logo, falou Jesus; sou eu, não temais. E sabendo, Pedro, que era o
Senhor; desceu do barco, andando sobre as águas, para ir ter com
Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo; e, começando a ir para
fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva me!
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: homem de
pouco fé, porque duvidaste? Enquanto subiram para o barco,
acalmou o vento.
E tendo passado para a outra banda, chegaram a terra de Genezaré.
Quando chegaram, os homens daquele lugar trouxeram-lhe todos os
que estavam enfermos, e os curou.
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para memorizar
 Verso
Mateus 14:31 “E logo Jesus estendendo a mão, segurou-o, e
disse-lhe: homem de pouca fé, porque duvidaste?’’



Perguntas
1. Onde Jesus foi quando os apóstolos entravam no barco?
2. O que aconteceu naquele mar?
3. Quando eles viram Jesus andar por cima do mar,
pensaram que era quem?
4. Quando os apóstolos viram o vento acalmar, disseram o
que, a Jesus?
5. Quando atravessaram o mar chegaram a que cidade?

© Igreja Christadelphian em Moçambique

57

28

Cura de 10 leprosos
Mateus 8:1-4; Lucas 17:11-19

principal
 Objetivo
Nos ensina que Jesus ama todos nós, e tem o poder de curar
qualquer enfermo.

Nos dias dos nossos antepassados todos leprosos eram evacuados
para viverem um lugar fixo para evitar propagação daquela doença
para os outros. Um leproso era considerado uma pessoa
contaminado.
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria
e da Galileia. Entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez
homens, leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz,
dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nos. E ele vendo-os,
disse-lhes: ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo
eles, ficaram limpos.
E um deles, Samaritano, vendo que estava são, voltou, glorificando a
Deus em alta voz; E respondendo Jesus, disse: Não foram dez os
limpos? E onde estão os nove? E disse-lhe: levanta-te, e vai; a tua fé
te salvou. O homem saiu glorificando a Deus em alegria.
E, aconteceu também que, um dia, descendo Jesus do monte, seguiuo uma grande multidão. E, eis que veio um leproso e adorou,
dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus
estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero; se limpo. E logo ficou
purificado.
Disse-lhe, então, Jesus: olha, não digas a ninguém, mas, ai, mostra-te
ao sacerdote. Qualquer homem depois de ser curado de lepra tinha
que mostrar-se ao sacerdote para declarar que ele podia viver junto
com os outros.
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para memorizar
 Verso
Lucas 17:15 ’’E um deles vendo estava são, voltou, glorificando
a Deus em alta voz.’’



Perguntas
1. Porque razão os leprosos eram isolados dos outros?
2. Quantos eram aqueles leprosos?
3. O que disseram os leprosos a Jesus?
4. Quando ele lhes curaram disse-lhes para irem aonde?
5. Porque razão Jesus ordenou os limpos para lhes mostrar-se
aos sacerdotes?
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A parabola de fariseu e publicano
Lucas 18:9-14

principal
 Objetivo
Todo aquele que se exalta será humilhado, mas quem se
humilha será exaltado.

Aconteceu que um dia Jesus ia a Jerusalém, e chegou numa aldeia, e
começou a ensinar em parábola e disse: Dois homens subiram ao
templo, a orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu estando
em pé, orava consigo, desta maneira: O Deus, graҫas te dou, porque
não sou como os de mais homens, roubadores, injustos e adúlteros;
nem ainda como este publicano.
Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos e tudo quanto possuo.
O publicano, porem, estando em pé, de longe, nem ainda queria
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: O! Deus tem
misericórdia de mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele;
porque, qualquer que a si mesmo exalta, será humilhado, e
qualquer que a si se humilha, será exaltado.
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para memorizar
 Verso
Mateus 6:6 “Mas tu quando orares, entra no teu aposento, e ,
fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê secretamente, te
recompensará.’’



Perguntas
1. Quantos homens subiram ao templo?
2. Quem orou exaltando a si próprio?
3. Quem orou em humilhação?
4. O que falou Jesus ultimamente a multidão?
5. O que aprendemos neste contesto?
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A parabola do filho prodigo
Lucas 15

principal
 Objetivo
Nos ensina o amor de Deus e perdoaҫão de Deus se nós
admitimos que somos pecadores.

Houve um homem numa terra. Ele tinha dois filhos. O mais grande
e mais pequeno. O homem era um rico, e possuía grande numero de
gado.
E o mais novo moҫo deles disse ao pai; Pai dá-me a parte da fazenda
que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para
uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo
dissolutamente. Bebendo vinho, adulterando, e fazendo toda
maldades.
E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande
fome, e começou a padecer necessidades. E foi, chegou-se a um dos
cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, e
apascentar porcos. E desejava encher o seu estomago com as
bolotas que os corpos comiam, e ninguém lhe dava nada.
E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai tem
abundancia de pão, e eu, aqui pereҫo de fome. Levantar-me-ei, e irei
ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti; já
não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o Pai disse aos seus servos: trazei de pressa o melhor vestido e
vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés.
E trazei o bezerro cevado e matai-o; e comamos e alegremo-nos; este
meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado.
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E o seu filho mais velho estava no campo; e, quando veio, e chegou
perto de casa, ouviu a musica e as danҫas.
Ele se indignou, e não queria entrar. E, respondendo ele, disse ao
pai: Eis que ti sirvo tantos anos, sem nunca transgredir a sua
mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os
meus amigos.
O pai lhe disse: filho, tu sempre estas comigo, todas as minhas coisas
são tuas; mas era justo alegrarmo-nos, e folgar-mos, porque este teu
irmão estava morto, e reviveu; e tinha-se perdido, e achou-se.

para memorizar
 Verso
Lucas 15:32 “Mas era justo alegrarmo-nos, e folgar-mos,
porque este teu irmão estava morto, e reviveu; tinha-se
perdido, e achou-se.’’



Perguntas
1. O homem rico tinha quantos filhos?
2. Qual é dos filhos pediu parte da fazenda e foi-se embora?
3. O que fez com a fazenda dado, o mais novo moҫo?
4. Porque o filho prodigo, desejava encher o seu estomago
com as bolotas?
5. O que o pai fez quando o filho prodigo voltou para casa?
6. Porque, o filho mais velho se indignava, quando o mais
novo apareceu?
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Arependimento de Zaqueu
Lucas 19:1-10

principal
 Objetivo
Nos ensina que, Jesus ama os justos assim como os pecadores.

E, tendo Jesus entrado em Jerico, la passando. E eis que havia ali um
varão, chamado Zaqueu; e era um chefe dos publicanos, e era rico.
Ele sempre ouviu sobre Jesus, que, ele curava doenças, ressuscitava
os mortos e todos maravilhas, e, ele desejava lhe ver, de perto. Mas
ele ficou a bom tempo sem lhe ver porque era de pequena estatura.
E, correndo diante, subiu a uma figueira brava, para o ver; porque
havia de passar por ali. E quando Jesus chegou aquele lugar, viu-o e
disse lhe: Zaqueu desce depressa, porque hoje me convêm pousar
em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o, gostoso. Foram a
tua casa e jantaram juntos. E, vendo todos isto, murmuravam,
dizendo que entrara para ser hospede de um homem pecador.
Zaqueu levantando-se, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres
metade dos meus bens. E, deu.

para memorizar
 Verso
Lucas 19:10 “Porque filho do homem veio buscar e salvar o
que se havia perdido.’’
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Perguntas
1. Mencione a naturalidade de Zaqueu?
2. Qual é era a profissão de Zaqueu?
3. Porque é que Zaqueu achou subir a uma figueira?
4. O que Jesus disse, quando viu-o na figueira?
5. Porque a multidão começavam murmurar quando viu
Jesus entrar na casa de Zaqueu?
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Jesus purifica o templo
Marcos 11:15-17

32

principal
 Objetivo
Nos ensina que Jesus respeitava, e cuidava do templo, a casa
do seu Pai, também, que ele é juiz de todos.
E vieram a Jerusalém; e Jesus, entrando no templo, começou a
expulsar os que vendiam e compravam no templo; e derrubou as
mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E
não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os
ensinava, dizendo: não esta escrito--A minha casa será chamada,
por todas as naҫões, casa de oração? Mas vos tendes feito covil de
ladroes?
E os escribas e sacerdotes príncipes, tendo ouvido isto, buscam
ocasião para o matar; pois eles o temiam, porque toda a multidão
estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para
fora da cidade.

para memorizar
 Verso
Marcos 11:17 “A casa do meu Pai, vos tendes feito covil de
ladroes.’’



Perguntas
1. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém depois chegou
aonde?
2. Quando entrou no templo viu o que?
3. O que ele fez quando, viu isto?
4. Qual é era o plano dos sacerdotes e escribas quando viram,
Jesus a realizar maravilhas?
5. Porque razão os escribas e príncipes sacerdotes temiam a
lhe matar?

© Igreja Christadelphian em Moçambique

65

33

Jesus é preso
Mateus 26:14-56

principal
 Objetivo
Nos ensina da maneira que Jesus finalizou o objetivo do seu
Pai, para que ele sofre por causa dos nossos pecados.

Um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos
sacerdotes, e disse: Que me queres dar, e eu vo-lo entregarei? E eles
pesaram trinta moedas de prata.
E levando, três dos seus discípulos, Pedro, João, e Tiago, chegou com
eles, a um lugar chamado Getesêmane, e disse aos discípulos;
assentai-vos aqui, enquanto vou além orar.
E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e
com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo.
E eis que um dos que estava com Jesus estendendo a mão, puxou da
espada e ferindo o servo do sumo sacerdotes, cortou-lhe uma
orelha. Então Jesus disse lhe: Mete no seu lugar a tua espada;
porque todos os que lanҫarem mão da espada à espada morrerão. O
servo cortado orelha era Marcos, e quem o cortava era Pedro.
E os que prenderam Jesus o conduziram a casa do sumo sacerdotes
Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos.
Ora os príncipes dos sacerdotes , e os anciãos, e todo o conselho,
buscavam falso testemunho contra Jesus, para que pudesse dar-lhe
a morte. E não achavam.
Então cuspiram-lhe no rosto e lhe dava punhadas, e outros o
esbofeteavam. Dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem e o que te
bateu? Quando lhe buscaram a presidente romano, chamado
Pilatos; ele lhe interrogou muitas perguntas, mas Jesus ficou calmo.
Pilatos querendo lhe soltar, mas a multidão insistiram que se mata-
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se Jesus na Cruz, e soltasse um preso chamado Barrabás. Mas
Barrabás era um bandido que entrava preso por causa de matar
pessoas.
Então soltou-lhes Barrabás e tendo mandado acoitar Jesus,
entregou-o, para ser crucificado. E, despindo-o, o cobriram uma
capa escarlata. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na
cabeҫa.
E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na
cabeҫa. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa,
vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado.

para memorizar
 Verso
Mateus 27:26 “Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado
acoitar Jesus, entregou-o, para ser crucificado.’’



Perguntas
1. Quem, dos doze discípulos, entregou o Jesus aos inimigos?
2. Quanto era o preso de traiҫão?
3. Mencione três discípulos que Jesus levou para
Getesêmane?
4. O que os sacerdotes levou quando iam prenderem Jesus?
5. De quem era a orelha cortada com espada?
6. Quando prenderam Jesus, foram com ele aonde?
7. Sendo acusado, e torturado, Jesus respondia?
8. Quem era o presidente romano naquele momento?
9. Quem era Barrabás?
10.Depois de maltratar-lhe foram com ele aonde?
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A crucificaҫão e a morte de Jesus Cristo
Lucas 23:33-48, Mateus 27:32-56

principal
 Objetivo
Nos ensina como o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz para
alcançar o desejo e o amor do Senhor Deus para salvar toda a
humanidade.

Apôs de maltratar eles levaram lhe a um lugar chamado caveira ou
Golgota. No meio do caminho encontraram um homem que
respondia pelo nome de Simão a quem constrangeram levar a sua
cruz. Quando chegaram ao lugar crucificaram lhe junto com
malfeitores, uma a direita e o outra a esquerda. Enquanto
repartindo os seus vestidos e lanҫando sortes; Dizia Jesus: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
E os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou; salve-se
a si mesmo, se este é o Cristo, e escolhido de Deus. E também os
soldados o escarneciam. Chegando-se a ele e apresentando-lhe
vinagre, e dizendo: se tu eis o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo.
Encima da cruz escreveram um titulo, em grega, romanas, e
hebraicas: ESTE É O REI DOS JUDEUS. Um daqueles malfeitores
crucificados com Jesus, blasfemava dele, ,dizendo; se tu eis o Cristo,
salva-te a ti mesmo, e a nos. O outro repreendia-o dizendo: tu nem
ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na
verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos
mereciam; mas este nenhum mal fez.
Continuou dizendo a Jesus: Lembra-te de mim, quando entrares no
teu reino. Dai disse lhe Jesus: em verdade te digo hoje que estarás
comigo, no paraiso.
E era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra ate a hora
nona, escurecendo-se o sol; e rasgou-se ao meio o vêu do templo.
E com grande clamor, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espirito. E, havendo dito isto, espirou.
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E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu gloria a Deus,
dizendo: Na verdade, este homem era justo.
E toda a multidão que se ajuntara a este espectáculo, vendo o que
havia acontecido, voltava, batendo nos peitos.

para memorizar
 Verso
Lucas 23:47. “E o centurião, vendo o que tinha acontecido,
deu gloria a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo.’’



Perguntas
1. Mencione o nome do lugar onde o Senhor Jesus Cristo foi
crucificado?
2. Mencione o homem a quem constrangeram a levar a sua
cruz?
3. Que tipo de bebida que o Senhor Jesus foi apresentado
para tomar?
4. Escreve o titulo que tinham posto em cima da cruz do
Senhor Jesus Cristo?
5. ‘’Em verdade te digo hoje, que estarás comigo, no paraiso?’’
De quem era essa palavra?
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35

A sepultura e a ressurreiҫão de Jesus
Mateus 28

principal
 Objetivo
Nos ensina que Senhor Jesus Cristo derrotou a morte quando
ressuscitou dos mortos

E, vinda já atarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome
José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, e
pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe
fosse dado.
E, José tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. E o
pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando
uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se.
Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada defronte de
sepulcro.
E no dia seguinte, que o dia depois da preparação, reuniram-se os
príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo:
senhor lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda,
disse: depois de três dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro
seja guardado, com segurança ate ao terceiro dia, não se de caso que
os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo:
Ressuscitou dos mortos; e, assim, o ultimo erro será pior do que o
primeiro.
E o fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria, foram ver o sepulcro.
E, eis que houvera um grande terramoto, porque um anjo do
Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, sentou-se
sobre ela. E os guardas, com medo dele, ficaram muito
assombrados, e como mortos.
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Mas o anjo, respondendo, disse as mulheres: não tenhais medo; pois
eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque já ressuscitou. Ide, pois , imediatamente, e dizei aos seus
discípulos que já ressuscitou dos mortos.
E, saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande
alegria, correram a anuncia-lo aos seus discípulos.
E, indo, elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu, vos
saúdo. E elas, chegando, abriram os seus pés, e o adoraram. E
chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: E me dado todo o poder, no
céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações batizando as
em nome do pai, e do Filho e do espirito santo.

para memorizar
 Verso
Mateus 28:6 “Ele não esta aqui, porque já ressuscitou, como
havia dito vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.’’



Perguntas
1. Quem realizou a sepultura de Jesus?
2. Qual é era a sua origem?
3. Mencione os nomes das duas mulheres que foram ver a
sepultura de Jesus no primeiro dia da semana?
4. O que aconteceu quando elas chegaram na sepultura de
Jesus?
5. Depois da ressurreiҫão, Jesus primeiro foi aparecer à
quem?
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Conclusão

Crianҫas gostam de escutarem, mas alem disso, eles gostam de
participarem. Este livrinho vai ajudar a sua criança em crescer com
melhor entendimento das historias da Bíblia. Ultimamente será
capaz de saber e responder muitas perguntas , tais como:
•
•
•
•

Quem é Deus?
Qual é o seu objetivo, ele como criador do céu e terra?
Quem é Jesus Cristo, e qual é o seu objetivo?
E tudo mais!

Isaías 2:2-4: Crescendo nisso a sua fé nunca se esgotará e lhe levará
para a vida eterna no reino de Deus que estará ca na Terra.
Boa escuta!
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