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CORNERSTONE CONNECTIONS
Guia do Moderador

HISTÓRIAS. REAIS. SÓLIDAS.
1º TRIMESTRE ANO 3

PORQUÊ A ABORDAGEM BÍBLICA DA HISTÓRIA (introdução do Moderador)

Há uma tendência para negligenciar a Palavra de Deus, porque a Bíblia parece muito velha e as questões 
da vida de hoje não parecem ligar-se automaticamente com os textos inspirados, antigos. Tentar ler a Bíblia 
toda pode deixar os jovens num nevoeiro. Mas nunca foi intenção que a Bíblia fosse lida. A intenção foi que 
a Bíblia fosse estudada, que se refletisse sobre ela, que fosse vivida. Não foi escrita para ser analisada, mas 
obedecida. É preciso esforço. Se queres apenas uma história para te entreter, então a Bíblia não é para ti.

A Bíblia não é uma novela que te prenda, mas, se tomares a mensagem firmemente com coração pronto 
a aprender e olhos que buscam Deus, encontrarás muito mais do que entretenimento. Descobrirás 
uma mensagem só tua.  “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração” 
(Jeremias 29:13, ARC). Jesus disse: “Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha” (Mateus 7:24, ARC).

A Bíblia é uma ferramenta que será usada pelo Mestre prometido – o Espírito Santo. Nós, os professores 
terrenos, seremos eficazes na medida em que deixarmos, primeiro, que o Espírito nos ensine. Cada uma 
destas lições foi construída à volta de uma história bíblica específica. Dirigirá os alunos para D entro da 
História e ajudá-los-á a desenterrar verdades para a sua vida A Partir da História. As gemas da verdade 
ainda não foram retiradas da mina para si. O Moderador e os seus alunos terão a oportunidade de ser, eles 
próprios, os mineiros. 

“No estudo diário o método de estudar versículo a versículo é muitas vezes o mais eficaz. O estudante 
deve pegar num versículo, e concentrar o espírito tentando descobrir o pensamento que Deus ali pôs para 
si, e então demorar-se nesse pensamento até que se torne também seu. Uma passagem estudada assim, 
até que o seu significado esteja claro, é de mais valor do que o manuseio de muitos capítulos sem nenhum 
propósito definido em vista, e sem obter nenhuma instrução positiva.” – Educação, p. 188 (adaptado da 
edição brasileira de 1968).

Bem-vindo ao “Cornerstone Connections”!

Os Editores

P.S. Não se esqueça de confirmar o plano de leitura.
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uma palavra sobre
o que está para vir…

O objetivo do Cornerstone Connections é guiar-te à Bíblia para veres o quadro geral de Deus e das 
pessoas. Este quadro geral vai desde a primeira geração no Éden até à tua geração nos dias de hoje. É 
sobre a vida das pessoas à medida que o Deus do Universo interage com elas.

Se estás à procura de uma palavra vinda de Deus que seja real, o Cornerstone Connections capta a 
mensagem das Escrituras e desafia-te a fazer a ligação com a tua vida real.

A Palavra de Deus não é apenas real; ela é sólida como uma rocha. Para que a primeira geração pudesse 
ouvir a voz de Deus no jardim, da mesma forma como o fará o último grupo que existirá antes da Segunda 
Vinda de Cristo, a Palavra de Deus tem sido e continua a ser fidedigna.

A palavra vinda de Deus chega até nós nas histórias de pessoas que O encontraram e tomaram a 
decisão ou de O seguir ou de O rejeitar.

Histórias. Reais. Sólidas. Vais encontrar uma em Dentro da História em cada lição. A Partir da História vai 
dar-te formas de investigar a verdade para que a apliques na tua vida. Em cada lição também encontrarás:
4O Que Achas? – uma atividade mental para colocar a tua mente e o teu coração em sintonia com a 
história que se segue. Sempre que abordes uma história bíblica, irás até ela no contexto de uma história 
em que vivas diariamente.
4Sabias? –·uma curta estatística ou definição que aprofunda a história ou que simplesmente providencia 
alguns factos úteis para levares para a lição.
4Texto-chave – um versículo que aponta um conceito-chave da história. É também um sítio muito bom 
para encontrares versículos que poderás memorizar e armazenar para uso mais tarde.
4Frase-chave – alguns outros versículos das Escrituras que pontuam conceitos-chave da lição. Poderás 
encontrar ligações entre eles e a história bíblica, bem como com a tua própria vida.
4Holofote – um breve instantâneo da contribuição de Ellen White para a história. Estes vislumbres que 
trazem luz sobre a passagem bíblica também te darão uma ideia daquilo que te espera na leitura sugerida 
para a semana, dos seus comentários inspirados da história – O Grande Conflito.
4Perspetiva – algumas citações de Ellen White que complementarão a mensagem central da lição.
4Tornando Real – o guia para tornares tuas as verdades sobre Deus destas histórias. Começa aqui se 
estiveres a estudar esta lição sozinho antes de, ou depois de, a estudares na unidade de ação da Escola 
Sabatina. Cada dia da semana serás guiado para explorares uma das secções da lição, para a relacionares 
com a história que vives, e para fazeres com que a mensagem de Deus se aplique a ti, pessoalmente.

Bem-vindo ao Cornerstone Connections

PS. Não te esqueças de te certificares do plano de leitura. 
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Que ferramentas são providenciadas 
para ensinar as histórias?

(Os textos a negrito ajudam-no a rever, num relance, os passos sugeridos.)

1. Neste Guia do Moderador, com cada lição encontrará uma secção Explorar com os tópicos da lista 
que se relacionam com a história desta semana. Os Ministérios de Liderança providenciaram uma 
série de fontes para explorar os tópicos da sua escolha – de perguntas para discussão a ilustrações, 
de roteiros de teatro a atividades de aprendizagem. Use os recursos em www.cornerstone 
connections.net para criar um “programa” que seja importante para o seu grupo.

2. Comece a lição propriamente dita com a atividade O Que Achas? (e a informação Sabias?) da 
lição do aluno. As atividades destinam-se a fazer os seus alunos pensar, responder e partilhar uns 
com os outros. A rica discussão que poderá nascer deste exercício é um ótimo ponto de entrada. A 
pergunta-chave, que deverá ser feita no fim, é: “Porque respondeste da forma como fizeste?”

3. O seu Guia do Moderador proporciona uma ilustração, bem como um breve pensamento que 
serve de “ponte” para o ajudar a guiar os seus alunos à passagem bíblica propriamente dita.

4. O centro da experiência da lição é lerem juntos a passagem da Bíblia, Dentro da História, e 
discuti-la com a ajuda das perguntas para o Moderador A Partir da História. Outras passagens para 
comparar com essa para aprofundar mais a Palavra são, por vezes, também providenciadas.

5. Então, partilhem a informação sobre o contexto e os antecedentes, que farão com que a 
história fique mais compreensível para si e para os seus alunos.

6. É-lhe proporcionado um curto guia para o ajudar a desdobrar as outras secções da lição dos 
alunos com a sua classe. (Os seus alunos também são levados a trabalhar, diariamente, por si 
mesmos, através de uma secção da lição, ao seguirem as instruções em Tornando Real.) Incentive-
-os a fazê-lo na semana anterior ou na semana a seguir, depois de analisar a lição na classe, 
dependendo do que for melhor para a sua situação de moderador.

7. Cada semana, o Guia do Moderador inclui uma sugestão em Rabbi 101 que será útil para si, se a 
guardar para futuras referências. Também lhe proporcionará uma atividade e um resumo com o 
qual poderá ligar e fechar a lição.

8. Em cada lição, os alunos têm uma referência ao volume da Série O Grande Conflito, de Ellen G. 
White, que corresponde à história da semana. Os alunos que o desejarem poderão ler toda a série 
em quatro anos, ao seguirem o plano de leitura.

Lição 1 – O Modo de Dois Mundos
Tanto a Criação como a queda de Lúcifer iniciam a história do firme plano de Deus para estar num relacionamento 
com a Humanidade.

Lição 2 – A Lei Encontra-se com o Amor 
Adão e Eva quebram a confiança com o seu Criador e abrem a porta da morte e da destruição que, por fim, Lhe 
custaria a vida.

Lição 3 – Fora de Controlo 
A história de Caim e Abel proporciona o primeiro contraste registado entre aqueles que confiam e obedecem, e os 
que racionalizam e escolhem o seu próprio caminho.

Lição 4 – Uma Caminhada muito Longa com Deus
Enoque vive a história de quanto Deus deseja estar num relacionamento connosco, e de como uma vida de confiança 
e intimidade nos restaurará a um companheirismo permanente com Ele.

Lição 5 – O Modo de Noé! 
Noé anda com Deus numa história muito paralela com a nossa, hoje. Ele vive uma vida de fiel diligência na preparação 
para a tempestade que se aproxima. 
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Lição 6 – A Bater à Porta do Céu 
A futilidade de tentar encontrar uma forma de nos salvarmos a nós próprios é exemplificada na história da Torre de 
Babel. Só uma vida de confiante obediência traz a derradeira e duradoura segurança.

Lição 7 – Uma Viagem Longa e Estranha
O nome de Abraão é um sinónimo de, e a sua vida um exemplo da espécie de fé que Deus procura nos Seus amigos.

Lição 8 – Rapaz Maravilha
A história do miraculoso nascimento de Isaque é a história de como Deus cumpre as Suas promessas mesmo quando 
o mais esclarecido raciocínio humano afirma que a situação é desesperada e impossível.

Lição 9 – Não É Motivo de Riso
Ao escolher uma vida perto dos males da sua época em vez de uma tão longe quanto possível, Lot abriu 
caminho para a destruição da sua família.

Lição 10 – Ganha Algumas ... e depois Outras
A história de Deus, como casamenteiro, proporciona coragem nesta época de relacionamentos tremidos. 
Rebeca também retrata a virtude de andar a segunda milha no serviço de outros.

Lição 11 – Roubo de Identidade
Através da história de Jacob e Esaú, podemos explorar temas de identidade, gratificação adiada, e integridade 
– todos eles temas muito relevante para lidar com a vida de hoje.

Lição 12 – Luta junto a um Ribeiro 
A vida de Jacob aponta para a aceitação incondicional de Deus. Perseverando através dos seus problemas, Jacob 
foi capaz de sentir a alegria à medida em que entregava os pedaços quebrados da sua vida a Deus.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 1 
O Modo de Dois Mundos

História das Escrituras: Isaías 14; Apocalipse 12; Génesis 1 e 2 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 1 e 2, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE

O livro de Génesis introduziu a história humana com “No princípio, criou Deus os céus e a terra,” mas a 
história começou, realmente, antes do mundo ser criado. Deus e os anjos viviam em perfeita harmonia 
pela regra básica do amor até que o egoísmo cresceu dentro de Lúcifer. O egoísmo que perturbou o cora-
ção de Lúcifer desafinou a música do Céu, e muitos começaram a suspeitar que havia algo de diferente 
naquele anjo com tanto talento musical. 
O Pai no Céu fez apelos pessoais para que Lúcifer submetesse o seu orgulho, mas o anjo honrado respondeu 
à bondade de Deus apenas com um ressentimento ainda mais profundo. À medida que o ciúme que Lúcifer 
sentia para com o Filho de Deus se intensificava, o conflito aberto no Céu tornou-se inevitável. Tanto Deus 
como Lúcifer desembainharam as suas armas. A arma principal de Lúcifer foi denegrir, pelo engano, o caráter 
de Deus com uma mentira bem colocada. Deus, por outro lado, escolheu apenas a arma que a Sua natureza 
poderia permitir: Escolheu continuar a Sua regra de amor e permitir que o fruto do pecado amadurecesse 
na arena da Sua criação. A resposta do amor ao pecado não seria destruí-lo, mas pagar por ele e deixar, paci-
entemente, que o pecado seguisse o seu horrível curso. Deus decidiu criar o mundo, incluindo Adão e Eva, 
de acordo com o Seu plano perfeito e expor o glorioso mundo ao enganador.
Muitos têm-se perguntado se o mundo não teria ficado em melhor situação se Deus tivesse tratado de 
Lúcifer rápida e silenciosamente. Esta lição leva-nos a perguntarmo-nos: “Porque decidiu Deus criar o 
mundo e a Humanidade quando o perigo eminente do pecado espreitava para corromper o plano de 
Deus?” Ellen G. White diz: “Se ele [Lúcifer] tivesse sido imediatamente destruído, alguns teriam servido a 
Deus pelo temor, em vez de o fazer pelo amor” (Patriarcas e Profetas, p. 20, ed. P. SerVir).
Quando Deus começou o plano da criação, estava completamente consciente do perigo que espreitava os 
Seus amados filhos. Contudo, Adão e Eva e os habitantes da Terra foram criados. O Sábado, o casamento, a 
alegria do trabalho e da comunicação com Deus tornaram-se ricas bênçãos para Adão e Eva. O seu mundo 
perfeito manter-se-ia enquanto eles fossem leais a Deus e à Sua regra do amor.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Compreender que a regra central do governo de Deus é o amor, que é a razão pela qual Ele permitiu 
que o pecado começasse e porque Ele criou a Humanidade.  (Saber)
3 Experimentar um sentimento de confiança na lei de amor de Deus e no Seu desígnio criativo. (Sentir) 
3 Ser incentivados a viver pacientemente com uma confiança mais resoluta no caráter de Deus. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Sábado1

3 Casamento e família2

3 Criação3 / Evolução
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em
www.cornerstoneconnections.net.
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ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Uma enfermeira da Califórnia recordava-se de ter trabalhado incansavelmente com a equipa da sala de 
emergências numa criança pequenina que aparecia repetidamente com problemas respiratórios. Durante 
um ano, o pequerrucho passou por exame após exame, cada um dos quais o diagnosticou com asma. A 
origem da sua doença frustrava os médicos e enfermeiras, e de cada vez que o pequenito era examinado 
o mistério da sua luta para respirar continuava a deixar perplexos todos os envolvidos. Não havia um his-
torial prévio de asma enquanto bebé, e a noção de alergias foi afastada depois de mais testes. Todos os 
sintomas pareciam apontar para asma e, por isso, foi tratado e mandado para casa.
Mas, certo e sabido, ele voltava a sentir dificuldade em respirar e regressava à consulta de urgência repeti-
damente. Embora a equipa tenha acabado por se afeiçoar ao menino, estava sem saber como resolver, 
realmente, o problema. Certo dia, quando a criança foi novamente levada de urgência lutando para respi-
rar, um estagiário decidiu olhar para dentro do nariz do menino. O médico descobriu uma goma preta 
alojada bem dentro da narina da criança (provavelmente lá colocada pelo seu irmão). O médico e a equipa 
removeram, vitoriosamente, o obstáculo e o problema ficou resolvido. Consegue imaginar o alívio que o 
menino sentiu quanto pôde, finalmente, respirar em condições?

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Como seres humanos que somos, vemos os sintomas do pecado, mas será que compreendemos o que 
está a causar o problema? Deus raramente responde aos nossos “porquês” sobre as Suas ações. Que per-
guntas deveríamos estar a fazer para chegar ao cerne do problema? Que deveríamos perguntar sobre o 
caráter de Deus e o caráter de Lúcifer, o anjo caído?
Quando o pecado levantou a sua feia cabeça no Céu, a solução poderia ter parecido óbvia: Parar Lúcifer – a 
todo o custo! Manter o diabo longe de Adão e Eva! Apagava-se Satanás e o pecado desapareceria para sem-
pre! Deus olhou muito mais profundamente para o problema do pecado, e à luz do Seu desejo de te criar a 
ti a mim, Ele decidiu banir Lúcifer do Céu e continuar o Seu plano da criação na Terra. A nossa história hoje 
tem duas imagens: (1) uma fotografia do início do pecado, e (2) uma fotografia do mundo perfeito de Deus.

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
3 Quais são alguns factos-chave nestas passagens que mostram quem era Lúcifer? Qual era o seu papel 
no Céu? Como era ele? O que foi a sua ruína? O que é que ele desejava, afinal de contas, mais do que tudo? 
Qual foi a resposta de Deus?
3 Porque pensas que não foram dadas, nesta passagem, razões pelas quais Deus permitiu que o pecado 
continuasse? Na história da Criação, foram dadas razões para que Ele criasse a Terra e a Humanidade?
3 Realça o que pensas que são os aspetos mais significativos da história da Criação.
3 O que pensas que significa ser feito à imagem de Deus? Como eram, Adão e Eva, “semelhantes” a Deus? 
Seria fisicamente? Emocionalmente? Moralmente? Somos nós como Deus da mesma maneira ou de 
maneira semelhante? Qual é a diferença?
3 O que achas que é importante no facto de os seres humanos terem sido criados à imagem de Deus? De 
que forma é que achas que as pessoas seriam diferentes, hoje, se tivessem uma melhor compreensão da 
razão pela qual o pecado foi permitido?
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3 O que pensas ser importante no facto de o Sábado, o casamento, o trabalho e as longas caminhadas 
com Deus existirem antes do pecado entrar no mundo? Como pensas que as pessoas seriam diferentes, 
hoje, se tivessem sabido da derradeira razão para Deus ter criado o mundo e as pessoas?
3 Quais são algumas das perspetivas obtidas a partir desta leitura que tenhas notado pela primeira vez?
3 Sublinha o versículo que pensas ser a parte mais importante da história. Porque pensas assim? 
3 O que pensas que é mais importante compreender – porque Deus deixou o pecado continuar, ou em 
que é que Deus estava a pensar quando Ele criou o mundo e a Humanidade? Explica. (Poderá querer ligar 
as respostas dos alunos à atividade de abertura na secção A Começar, dizendo: quem beneficiaria de uma 
explanação sobre a existência do pecado? Quem beneficiaria mais da perspetiva da mente de Deus na 
Criação? Porquê?)
Use os seguintes textos como passagens mais fáceis de ensinar e que se relacionam com a história de hoje: 
Efésios 1; Apocalipse 20; I João 4:8; Isaías 46:10; João 12:31; João 14:30; II Tessalonicenses 2:8; Hebreus 2:14; 
I João 3:8.

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.

1.	 A história obscura da queda de Lúcifer parece confundir os que a leem. Porque foi permitido o 
pecado? Outra pergunta a fazer poderia ser: Que espécie de Deus é que faria criaturas que tinham 
o poder de escolher se O serviriam a Ele ou a si mesmas, e depois as eliminaria no momento em 
que fizessem a escolha errada?

2.	 A palavra Hebraica para Satanás significa adversário. No Novo Testamento, o nome para Satanás 
é Diabolos, que significa “aquele que difama ou acusa.” De cada vez que Satanás aparece nas 
Escrituras, tenta denegrir o caráter de Deus. Para exemplos:
(A) No Éden: “Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, 

se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal” (Génesis 3:4 e 5, ARC).
(B) Com Job: “Então o Senhor perguntou-lhe [a Satanás]: ‘Não reparaste no meu servo Job? Não há 

outro como ele no mundo! É um homem bom e honesto, muito religioso e não faz nada de mal!’ 
Satanás respondeu ao Senhor: ‘Achas que os seus sentimentos religiosos são desinteressados? 
Não é verdade que, tal como uma cerca, tu o proteges de todos os lados, a ele, à sua família e a 
tudo o que lhe pertence? Não é verdade que abençoaste todos os seus trabalhos, de tal modo 
que os seus rebanhos cresceram enormemente por todo o país?’” (Job 1:8-10, BBN).

(C) Nas tentações de Cristo: Alimenta-Te tornando as pedras em pão. Salva-Te e maravilha todos os 
que estão a ver, com o Teu poder. Facilita as coisas para Ti, e eu devolver-Te-ei o mundo e não 
terás de morrer por ele (Mateus 4 e Lucas 4).

3.	 Esta lição não é apenas sobre a Queda e o impacto do pecado de Lúcifer, mas sobre o caráter de 
Deus e sobre a forma como Ele decidiu criar a Humanidade na presença de um inimigo.
O que significa ser feito à imagem de Deus? A palavra imagem, em Hebreu, significa “uma cópia ou 
uma sombra ou um reflexo de um original.” Os especialistas bíblicos concordam que esta palavra 
não quer dizer que os seres humanos sejam um duplicado exato de Deus, mas sim que os efeitos 
do caráter interior de Deus e as Suas qualidades exteriores são evidentes nos seres humanos, 
tornando-os, assim, diferentes de todos os outros seres criados. À medida que o tempo e o pecado 
tiveram efeito sobre a Humanidade, o nosso reflexo de Deus ficou muito mais pálido do que era em 
Adão e Eva, mas ainda existe! Consegues ver os atributos do maravilhoso caráter de Deus refletido 
nas pessoas piedosas que conheces?

4.	 O seguinte existia antes do pecado ter manchado a Humanidade:
· A natureza humana e a capacidade de escolher livremente amar outros ou a si mesmo
· O Sábado
· O casamento
· Andar e falar com Deus

Como achas que será a Nova Terra?

3

3

3

3
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Ensinando…
Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-Chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO 

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Leve um espelho para a classe ou leve os alunos até um espelho. Se o espelho estiver limpo, o reflexo 
será bastante claro. Se esfregar uma substância oleosa no espelho, dará uma imagem turva. Mas alguns 
dos atributos ainda são identificáveis – só não estão é claros. Fale sobre esta dinâmica com os alunos. Se 
somos um reflexo de Deus (“feitos à imagem de Deus”), então os Seus atributos são evidentes no espelho. 
O espelho não é Deus. Peça aos alunos que pensem em que coisas podem sujar mais o espelho.
Pergunte: O que podemos fazer hoje para refletir melhor aos outros o que é Deus?

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
A história da trágica queda e engano de Lúcifer dá-nos uma fotografia da maneira como o pecado trabalha 
para nos afastar da maneira como Deus quer que vivamos. Em todas as perguntas não respondidas sobre 
o que Deus devia ou não devia ter feito com o pecado, ainda existe a verdade daquilo que Ele realmente 
fez. Deus olhou para a longa estrada que ficava adiante. Ele viu a decadência. Ele consegui sentir a dor e o 
horrível futuro da raça humana durante esses dias negros. O que é que levou Deus a criar, mesmo assim? 
Tu! Deus quis que estivesses ali com Ele. No Salmo 139 e em Efésios 1 as Escrituras dizem que tu estavas 
na mente de Deus antes de que tivesse sido criada qualquer coisa. As perguntas sobre o que aconteceu 
no princípio e o que aconteceu no fim, são interessantes, mas não tão cruciais quanto saber que Deus quer 
que tu saibas quanto representas para Ele. Criado à imagem de Deus (Génesis 1:26), não podes deixar de 
ser fantástico!

Sugestões para um Ensino de Excelência

Ensinando com poder
Um monitor pode perguntar aos seus alunos: “O que diz o Salmo 139 sobre o amor e os pla-
nos de Deus para a nossa vida?” O problema com essa pergunta é: (1) O monitor está apenas 
a pedir ao aluno que reafirme aquilo que já foi afirmado, e (2) A pergunta não leva os alunos a 
interagir verdadeiramente com o significado do texto. Uma abordagem que poderá envolver 
os alunos e fazê-los interagir pessoalmente com a Bíblia, seria: “Lê as Frases-chave e escolhe o 
versículo que te fale pessoalmente sobre o plano de Deus para a tua vida.” Isso possibilita que 
os alunos pensem por si mesmos e interiorizem a mensagem. Os alunos sentir-se-ão, também, 
mais seguros para responder à pergunta quando o monitor já retirou o receio da resposta ser 
potencialmente errada.
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_____

1 

2 

3 

Crença Fundamental Nº 20. 
Crença Fundamental Nº 23.

Crença Fundamental Nº 6.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 1 e 2, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS
LIÇÃO 2
A Lei Encontra-se com o Amor

História das Escrituras: Génesis 3 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 3 e 4, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A perfeita atmosfera do Éden proporcionou a Adão e Eva uma vida abundante. Contudo, cada boa qua-
lidade (sabedoria, beleza, influência) que Lúcifer possuía no Céu tornou-se numa ferramenta para o seu 
escuro propósito de existência absorvida em si mesmo. A árvore da sabedoria do bem e do mal era o único 
local em que era permitido que Satanás interagisse com Adão e Eva – mas foi o suficiente. O enganador 
enredou Eva a não só duvidar da palavra de Deus, mas também a desconfiar dos Seus motivos. Satanás 
tentou Eva a suspeitar que Deus os proibira de comer do fruto porque não queria que se tornassem como 
Ele. Eva mordeu o isco, e Adão simplesmente amava Eva mais do que Ele confiava em Deus.
Quando a voz de Deus foi ouvida no jardim, a Sua pergunta foi: “Onde estás?” Perdidos. Escondidos. 
Desanimados. Com medo de enfrentar Deus. O egoísmo leva à auto-preservação. Mas o altruísmo de Deus 
levou à solução do seu problema. Só havia uma forma de a Humanidade caída poder ser restaurada, e essa 
era a de alguém pagar o salário do pecado. Romanos 6:23 diz que “o salário do pecado é a morte” (ARC) 
e Hebreus faz eco da inflexível lei da vida – “sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados” 
(Hebreus 9:22, BBN). Paulo descreve a regra de que como um homem fez com que o pecado entrasse no 
mundo, então uma vida perfeita de obediência e sacrifício poderia pagar o preço (Romanos 5:17-20). 
Apenas um em todo o Universo poderia pagar um preço desses – o próprio Criador. No jardim, Deus reve-
lou, a Adão e Eva, o futuro bem como a promessa de que Satanás morreria. 

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Compreender o significado dos acontecimentos que tiveram lugar no Jardim do Éden. (Saber)
3 Experimentar o duradouro amor que levou Deus a restaurar, pessoalmente, a Humanidade caída. (Sentir)
3 Ter a oportunidade de abarcar completamente a provisão de graça dada por Deus, e de rejeitarem o
pecado e as mentiras com que Satanás enlaça a Humanidade. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Tentação (lidar com a)
3 Obediência
3 Grande conflito*
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em www.corners-
toneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas res-
postas.

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Cody cresceu numa pequena cidade com amigos que tocavam música e que competiam em equipas 
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de basebol. Quando Cody fez 16 anos, começou a interessar-se por carros, embora o núcleo duro do seu 
grupo de amigos não parecia partilhar do mesmo interesse. Morty, um dos rapazes mais velhos da escola, 
convidou Cody a juntar-se a ele na aula de mecânica automóvel. Cody podia ir à casa de Morty e eles tra-
balhavam juntos num velho carro. Cody saiu da equipa de basebol e da banda e começou a passar todo o 
seu tempo com Morty e os seus amigos.
Certo dia, quando Cody tinha ido a casa de Morty, dois carros da polícia pararam junto à casa e prenderam 
Morty e os seus amigos. Cody ficou sozinho no quintal com uma chave inglesa coberta de graxa na mão. 
Com cada passo que dava a caminho de casa era-lhe recordada a distância que se tinha interposto entre 
si e os seus amigos de longa data.
No dia seguinte, o jornal relatava que Morty e os seus amigos tinham sido condenados devido a um aci-
dente de bate-e-foge, e pela posse de equipamento roubado.
Cody não conseguia enfrentar os seus amigos de toda a vida. Evitava-os na escola. Quando era altura da 
sua aula de mecânica automóvel, estava sozinho com o professor. Então, quando a campainha começou 
a tocar, a porta da oficina abriu-se de rompante e seis alunos correram para dentro com formulários nas 
mãos para o professor assinar, permitindo novas admissões à classe. Eram os velhos amigos de Cody. Eles 
comprimiram-se à volta do espantado professor, enquanto ele assinava os papéis autorizando que novos 
alunos entrassem para a classe.
A vergonha e o receio que tinham assombrado Cody começaram a derreter à media que os seus velhos 
amigos tomavam, silenciosamente, o seu lugar à volta da grande mesa quadrada da oficina. Um deles 
pegou numa chave inglesa e perguntou ao professor: “Então, o que chama a esta coisa?” Todos se come-
çaram a rir, mas Cody lutou contra as lágrimas enquanto se ria, pois via como tinha sido tolo. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Adão e Eva não confiaram na palavra de Deus, e a tentação de tentarem ser como Deus foi tão forte que 
eles cederam. A sua desobediência marcou cada pessoa a partir da sua queda com um relacionamento 
quebrado com o seu Criador. Mas Deus foi até eles na sua vergonha e arranjou forma de eles serem redi-
midos e restaurados – completamente. Com o passar do tempo, o fruto do pecado amadureceria, mas o 
mesmo aconteceria com as sementes do amor de Deus pela Humanidade. Ao colocar a condenação sobre 
o Seu Filho, e ao prometer que, um dia, se faria justiça a Lúcifer, Deus cumpre a sua promessa para retificar
as coisas. Deus assegura, para todos os que creem, a oportunidade para viverem com Ele outra vez.

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a desen-
volver com eles.
3 Quem são os personagens principais?
3 Sublinha todas as perguntas feitas. O que é importante em cada pergunta? Vê, cuidadosamente, a 
maneira como Satanás distorce as palavras.
3 Que palavras-chave, frases e ações são cruciais à mensagem da história? Faz um círculo à volta das pala-
vras-chave que indicam a razão por que pensas que elas são importantes.
3 Divide a história em pelo menos quatro cenas  e cria um título apropriado para cada parte da narrativa.
3 À medida que lês esta história, há: um aviso a que prestar atenção, um exemplo a seguir, uma oração a 
fazer, uma promessa a reclamar, um pecado a confessar, uma verdade em que acreditar?
3 Se tivesses de escolher três versículos destas leituras que fossem chave para a compreensão do plano 
da redenção, quais escolherias? 
Use os seguintes textos como passagens mais fáceis de ensinar e que se relacionam com a história de hoje: João 
3:16 e 17; Apocalipse 12:10-12; Efésios 2:8 e 9; Romanos 5:8; Isaías 53.

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
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1. A Lei de Deus
Embora não haja “Dez Mandamentos”, como tais, no Jardim do Éden, há uma lei. A mesma lei que Lúcifer 
desafiou no Céu existe como fundamento do reino de Deus. A lei é sobre completa lealda-de para com 
Deus e um amor altruísta para com os outros. A palavra hebraica para lei, ou Torah, significa, realmente, 
“atirar a pedra.” Ela brota do antigo ato de atirar uma pedra quando se viajava de noite de forma a 
negociar-se o caminho no escuro. Quando um viajante chegava a uma parte incerta na estrada, atirava 
uma pedra no escuro e escutava qualquer prova daquilo que não conse-guia ver. Se houvesse água, 
ouviria o barulho da pedra a cair dentro dela. Se houvesse uma árvore, ouviria a pancada. Se nada 
ouvisse, havia, provavelmente um precipício. Se ouvisse gritar, era segu-ro assumir que havia alguém mais 
à frente, na estrada. As regras do reino de Deus informam-nos o caminho certo a seguir. A Palavra de 
Deus e a Sua Lei são de confiança (Salmo 19:7).
2. A Tentação
Outra importante característica desta história é a forma como Satanás distorce as palavras certas para 
as fazer ter um significado ligeiramente diferente. Satanás não veio imediata e abertamente ter com 
Adão e Eva denegrir Deus. Compara as palavras de Deus em Génesis 2:16 e 17 com a per-gunta de 
Satanás em Génesis 3:1. Eva corrige a serpente mas foi apanhada nos versículos 3 e 4 quando a 
serpente a faz questionar porque seria que Deus tinha umas regras tão severas. E assim os motivos de 
Deus tornaram-se suspeitos.
3. A Morte Entra em Cena
A ideia e a realidade da morte é introduzida no Jardim do Éden. A morte não é apenas o ponto em 
que a pessoa deixa de existir. No Velho Testamento, a morte inclui a ideia de corrupção e sofri-mento que 
é o produto de uma quebra no relacionamento com Deus. Quando os seres humanos, e toda a Terra, são 
cortados de uma comunhão íntima com Deus, as coisas ficam bastante defor-madas. Adão e Eva 
escondem-se de Deus, Caim mata o seu irmão, Lamech toma duas mulheres, a Terra é amaldiçoada, e 
tudo parece descer rapidamente por um declive depois do pecado entrar. A morte é mais do que o fim de 
uma vida – é a ausência de vida abundante.
4. A Profecia de uma Mulher, a Semente e a Serpente
Deus profetizou sobre a mulher e a serpente. Em Génesis 3:15, Deus diz: “E porei inimizade entre ti e a 
mulher, e entre a tua semente e a sua semente: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o cal-
canhar” (ARC). Compara esta passagem com Apocalipse 12:1-11 e note a feroz inimizade entre as duas 
no decorrer do tempo. Não só são os filhos de Eva e o prometido Messias inimigos do dra-gão, mas 
Deus promete que a serpente será vencida. Paulo pega nesta promessa em Romanos 16:20 quando 
escreve: “O Deus de paz esmagará, em breve, Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso 
Senhor Jesus Cristo seja convosco” (ARC). Poderá querer que os alunos se juntem em grupos e pensem 
em como estas três passagens estão ligadas ao grande plano da redenção. O que é significativo sobre o 
que Paulo escreveu é que a graça de Deus é, realmente, o que que-bra as costas do pecado e Satanás, 
eternamente.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.
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III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Leve alguns ímanes com alguma variedade de pequenos pregos, parafusos e clips. Faça os alunos testar 
que pregos, parafusos ou clipes são mais facilmente atraídos pelo íman. Faça os alunos mover o íman na 
direção dos elementos e determinar quais são mais provavelmente atraídos bem como quais resistem 
melhor à atração. O objetivo do exercício é mostrar que, embora os pregos não resistam, realmente, ao 
íman, há menos neles que é atraído pelo íman. Isto ilustra a maneira como a tentação funciona na nossa 
vida.
Pergunte: O que há na tua vida que é atraído pela tentação? 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Toda a história do Éden parece estar muito longe da vida de hoje. Mas quando olhamos para aquilo que 
tentou Adão e Eva, reconhecemos que a verdadeira natureza do pecado é fazer com que as pessoas dei-
xem de confiar em Deus e se centrem no eu. A confusão que foi feita no Éden é terrível, mas a resposta de 
Deus ao pecado é maravilhosa. Ellen G. White escreveu estas poderosas palavras sobre o plano da salvação: 
“[Cristo] ordenou que o exército dos anjos estivesse de acordo com o plano que o Seu Pai tinha aceite, e 
se alegrasse, porque, através da Sua morte, o homem caído poderia reconciliar-se com Deus. Então, uma 
indescritível alegria encheu o Céu. A glória e bem-aventurança de um mundo remido sobrepujaram até 
a angustia e o sacrifício do Príncipe da Vida” (Patriarcas e Profetas, p. 43, ed. P. SerVir). Muito além da nossa 
fragilidade e pecado está a perfeita e maravilhosa graça de Deus que nos salva.

*Crença Fundamental Nº 8.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 3 e 4, ed. P. SerVir.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Votando
Votando é uma técnica que pega em afirmações que parecem opinativas ou ultrajan-
tes sobre um tópico que poderá suscitar uma resposta rápida mas que se torna mais e 
mais clara quando debatida. De certa forma, as afirmações “concordo ou não concordo” 
são como um paradoxo. Um paradoxo é um método de ensino antigo que torna uma 
afirmação arrojada que inicialmente parece uma contradição, mas mais tarde começa a 
fazer sentido à media que mais se pensa nele. Por exemplo, em Mateus 16:25, Jesus diz: 
“Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por 
amor de mim, achá-la-á” (ARC). Para poder compreender esta afirmação, é necessário que 
o aluno pense cuidadosamente sobre o seu conteúdo.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 3
Fora de Controlo

História das Escrituras: Génesis 4:1-16 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 5, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A história de Caim e Abel descreve dois tipos de pessoas que estão a viajar em dois diferentes caminhos da 
vida. Embora Caim e Abel tenham sido criados pelos mesmos pais, tinham atitudes diferentes sobre Deus e 
o Seu caráter – foi aí que os seus caminhos se separaram. Abel viu a misericórdia de Deus na maneira como
o Criador providenciou a redenção da raça humana, mas Caim rebelou-se contra Deus no seu coração (ver
Patriarcas e Profetas, pg. 51, ed. P. SerVir). A diferença poderá não ter sido óbvia até à altura do sacrifício.
O drama entre Caim e Abel é, realmente, sobre a luta de Caim com ele próprio. Embora tivesse sido dada
a Caim a oportunidade de voltar atrás, ele agarrou-se ainda mais ao seu teimoso orgulho e caiu cada vez
para mais longe de Deus. O caminho de Caim e o caminho de Abel são uma discussão de importância
monumental para os jovens. Vários temas deveriam emergir deste estudo:
3 O plano de Deus não é negociável – é uma dádiva.
3 O coração humano, quando se agarra orgulhosamente ao eu, cai por uma vertente escorregadia de
destruição.
3 Deus estende constantemente a Sua mão para alcançar aqueles que se rebelam de forma a dar-lhes
uma oportunidade para voltarem atrás (arrependimento).

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Compreender as verdades básicas sobre o pecado, o arrependimento e a redenção conforme são 
retratados na história de Caim e Abel. (Saber)
3 Experimentar a convicção de confiar completamente no trabalho de redenção de Deus. (Sentir)
3 Poder escolher seguir o caminho de Abel, em vez do caminho de Caim. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Adoração
3 Salvação (a experiência da)*
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www. cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
Convide os alunos a partilhar qual seria a coisa mais difícil de admitir. Pode pedir voluntários que digam 
qual foi a número um, ou pergunte, simplesmente: “Quem é que pensou que copiar num exame foi a 
número um (ou a mais difícil)? Porque achas que escolheste essa?”
Abaixo está um pensamento alternativo que poderá iniciar um debate.
Votando: Peça aos alunos que votem se concordam ou discordam da seguinte afirmação: “A única maneira 
em que algumas pessoas aprendem é da maneira mais difícil – bater no fundo do poço.” 
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Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
A caminhada quase terminou sem qualquer drama ou ferimentos. Um grupo de rapazes de cerca de 10 
anos com o seu líder já de nervos em franja, encontravam-se na última parte da sua viagem. Tinham 
chegado a um caminho com uma descida acentuada que levava a um campo relvado no parque. O bando 
de miúdos foram pelo trilho abaixo. Naturalmente, não podiam pura e simplesmente andar. Um teve de 
começar a descer a correr, o que inspirou o resto a seguir da mesma forma. O seu líder, preocupado, pediu-
-lhes que tivessem cuidado à medida que iam ganhando velocidade. Mas com a adrenalina a correr-lhes 
nas veias e um aparente controlo corporal, os miúdos passaram ruidosamente pelo declive abaixo.
No entanto, chegou um ponto do caminho em que a sua velocidade aumentou drasticamente, e o líder 
conseguiu ver que a excitação nos seus rostos se estava a transformar em medo à medida que começaram a 
perder o controlo. Os seus sapatos batiam na terra com um som de chapa enquanto os braços esvoaçavam 
furiosamente tentando ganhar o equilíbrio. Um de cada vez, foram caindo no fundo da ladeira ao baterem 
com os pés na beira da relva. Os justificáveis hematomas e arranhões marcavam cada um quando os pais 
os foram buscar para os levarem para casa.
Depois dos pais terem comunicado a sua desaprovação pela liderança, o líder estudou o caminho para ver 
em que ponto o desastre poderia ter sido evitado. Onde tinham eles errado, exatamente? Onde tinha a sua 
caminhada ficado descontrolada?

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
As mesmas perguntas poderiam ter sido feitas a respeito de Caim. Onde pensa que ele se desviou? Se 
comparar a vida de Caim com uma caminhada pela ladeira abaixo, em que ponto começou ele a correr? Em 
que ponto ficou ele fora de controlo? Em que ponto poderia ele ter parado? No caso de Caim, será possível 
que ele tivesse chegado a um ponto em que a única coisa que o faria parar seria uma queda no fundo? A 
história de Caim e Abel é um duro lembrete da verdade de que há duas respostas ao problema do pecado. 
Uma resposta é nega-lo ou justificar um comportamento errado; e outra é admiti-lo e arrependermo-nos. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
3 Que partes da história são chave? (Sublinha-as.)
3 Que aspetos ou detalhes da história são novos para ti?
3 Que palavras ou frases captam melhor as várias emoções desta história? (Faz um círculo à sua volta). 
3 Que emoções, ações e adjetivos enriquecem esta história? (Desenha um retângulo à sua volta).
3 O que emerge como lição central desta narrativa? Por outras palavras, porque pensas que esta história 
está incluída no relato das Escrituras?
3 Como é que achas que as ocupações destes dois homens jovens moldou a sua maneira de ver Deus?
3 Nota os pontos no texto (com um sinal de volta em U) que possam ter sido pontos pivot nos quais Caim 
poderia ter evitado a sua insensatez?
3 Os versículos 6 e 7, descrevem a atitude e a abordagem que Deus toma com Caim. Isso ajudou ou 
prejudicou a situação? O que podemos aprender sobre o caráter de Deus na forma como Ele fala com Caim?
3 O que significa quando alguém fica “de má cara”?
3 Porque estava Caim irritado? No fim de contas,  foi ele que desobedeceu a Deus.
Use os seguintes textos como passagens mais fáceis de ensinar e que se relacionam com a história de hoje: 
II Samuel 12:1-13; Gálatas 2:11-14; Atos 11:1-18.

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas. 
A narrativa de Caim e Abel teve lugar no início da história humana. Caim e Abel estavam ambos fora do 
jardim mas bem conscientes da história da serpente, da Queda, e do plano para restaurar a Humanidade 
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através do sacrifício do Filho de Deus. É surpreendente que, com uma evidência tão rica e vívida da bênção 
de Deus e da maldição do pecado, um dos filhos de Adão e Eva adotasse a mesma atitude que Lúcifer e 
que agisse com orgulho e egoísmo.
Considera a seguinte informação:

1. O ritual do sacrifício foi primeiro vivido por Adão e Eva após a Queda. Note dois temas que são
frequentemente enfatizados por Ellen G. White no que respeita a história bíblica: (1) a terrível
qualidade destruidora do pecado, e (2) a maravilhosa, abundante graça de Deus.
“Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimónia dolorosíssima. A sua mão deveria
erguer-se para tirar a vida, a qual apenas Deus podia dar. Era a primeira vez que testemunhava a
morte, e sabia que, se tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou animal. 
Ao matar a vítima inocente, tremeu com o pensamento de que o seu pecado deveria derramar o
sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Esta cena deu-lhe uma noção mais profunda e vívida da
enormidade da sua transgressão, que coisa alguma, a não ser a morte do amado Filho de Deus,
poderia expiar. E maravilhou-se com a bondade infinita que pagaria um tal resgate para salvar o
culpado” (Patriarcas e Profetas, p. 46, ed. P. SerVir).

2. Considere esta citação retirada do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia sobre a história de
Caim e Abel:
“Caim reconhecia a existência de Deus e o Seu poder para dar ou reter bênçãos terrestres. Achando
vantajoso estar bem com a Divindade, Caim considerou conveniente aplacar e desviar a ira divina por
meio de uma oferta, embora ela fosse feita a contragosto. Ele não compreendeu que a atenção parcial
e formal das exigências explícitas de Deus não podia obter o Seu favor e substituir a verdadeira
obediência e contrição do coração” (Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, vol. 1 pp 224 e 225)
3 Hoje, as pessoas são como Caim?
3 Quem é que ele pensava que estava a enganar? Será que achava que podia esconder o seu
coração de Deus?
3 Que diferença faz para ti, hoje, o saber que Deus vê as tuas ações mas, mais importante ainda,
que conhece os teus motivos?

3. Em Génesis 4:6 e 7, Deus apela a Caim com uma honestidade brutal misturada com misericórdia
esperançosa. Deus enfatiza quão crucial é este momento para Caim ao avisá-lo de que “tens o
pecado a espreitar à porta” (BBN). A imagem é a de um leão à caça, pronto a dar o bote. Este é o
momento de definição para Caim – a sua resposta a Deus irá modelar dramaticamente o seu futuro. 
Este não é o único lugar nas Escrituras em que vemos este tipo de momento crucial na vida de
alguém. Pedro ouviu palavras semelhantes do próprio Jesus:
“Disse, também, o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo.
Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirma os teus
irmãos” (Lucas 22:31 e 32, ARC).

4. A palavra grega para arrependimento é metanoeō, que significa “mudar o pensamento ou o
propósito de alguém.” Disto se conclui que pensaste nas coisas ao ponto de se mudares a direção
do teu comportamento. Essencialmente, o que Caim precisava de fazer era aproveitar o momento
para pensar naquilo que estava a fazer e para onde se dirigia. Caim precisava de mudar de forma
de pensar e mudar o seu coração para que pudesse, por fim, parar de depender dos seus próprios
méritos para salvação e de começar a confiar em Deus.
Em Génesis 4:7, 10 e 15 está relatada a tentativa de Deus para dar a Caim uma oportunidade para
se arrepender. Mas Caim recusou as ofertas de Deus até ao fim dos seus dias. Judas 11 refere-se ao
“caminho de Caim” como sendo uma recusa teimosa de aceitar a graça de Deus e de se afastar do
orgulho egoísta. Com certeza que o “caminho de Caim” ainda é evidente, hoje.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
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3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
3 Faz uma lista de cinco maneiras em que tenhas visto Deus dar a pessoas oportunidades para voltar atrás. 
3 Como é que Ele chama a nossa atenção?
3 Quais são alguns pontos de viragem na viagem da vida que são um bom lugar para parar e examinar o 
nosso comportamento, os nossos motivos, as nossas atitude para com Deus? 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
A narrativa de Caim e Abel é a história sobre como as pessoas respondem a Deus, ao pecado e à salvação. 
Estes dois irmãos representam as formas como tu e eu pensamos sobre o caráter de Deus, sobre o Seu 
plano de redenção e, por fim, que papel temos na obtenção do dom gratuito da graça. Para a sua salvação, 
Abel confiou no sacrifício de sangue que apontava para Cristo. É essa a tua escolha? Caim escolheu olhar 
egoisticamente para o plano de Deus e rejeitá-lo, oferecendo os seus próprios produtos. Há duas maneiras 
para pagar: Podes tentar pagar tu mesmo ou podes ter alguém que pague por ti. Qual delas escolhes? 
Deus oferece, a todos, momentos de viragem. Talvez hoje seja um momento de viragem para ti. Podes 
confiar na provisão de Deus para ti no Calvário e viver uma vida de adoração e devoção a Ele, ou podes 
recusar voltar atrás e manteres-te no caminho de Caim. Talvez tomes o teu lugar com Abel como aquele 
que confiou totalmente no caráter e provisão da graça de Deus.

*Crença Fundamental Nº 10. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 5, ed. P. SerVir.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Pensando aos Pares e Partilhando
Esta estratégia pede, simplesmente, aos alunos que pensem numa pergunta ou numa série de perguntas 
(individualmente), depois, formem um par e partilhem as suas respostas com outra pessoa. Cada aluno 
processa a pergunta individualmente. Cada aluno tem a oportunidade de partilhar a sua resposta. Todos 
os alunos ouvem o ponto de vista de pelo menos uma outra pessoa.
Por exemplo:
Passo 1: Pensar
Quero que escrevas num papel três boas decisões que tomaste na tua vida que pensas terem sido 
pontos de viragem (ou escolhas com grande impacto).
Ponto 2: Par/Partilha
Formar par com alguém na classe e partilhar com ele a tua resposta.
Se o tempo o permitir, convide os pares a partilharem com toda a classe o que discutiram, ou pelo 
menos partilhar uma boa decisão de um dos membros do par.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 4
Uma Caminhada muito Longa com Deus

História das Escrituras: Génesis 4:25-6:2 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 6, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
É difícil imaginar o que foi, para Adão, viver quase 1000 anos com a lembrança da vida antes o pecado. No 
entanto, foi essa memória da doce comunhão com Deus e da promessa de que a expiação seria feita que 
capacitou Adão e Eva a transmitir as lições da sua experiência do amor redentor de Deus e das terríveis 
consequências do pecado.
Os descendentes de Caim, contudo, embora fossem inteligentes e fortes, continuaram a seguir a 
abordagem de Caim, centrada no eu, para com a vida. E os valores do reino do enganador continuaram 
ao longo da linhagem de Caim. À medida que o pecado deixava a sua marca no mundo, Deus tornou 
claro que o Seu julgamento estava a chegar. Os descendentes fiéis de Adão e Eva viveram durante muito 
tempo na Terra e testemunharam a corrupção do pecado e os efeitos que tinha no mundo, com exceção 
de Enoque.
Em comparação com outros membros da família de Adão e Eva, Enoque viveu uma vida relativamente 
curta na Terra. Enoque era um homem que andava tão perto de Deus que, eventualmente, Deus o 
trasladou para o Céu sem passar pela morte. Nas Escrituras, não é dito muito sobre Enoque. O nascimento 
de Matusalém torna-se num ponto central na vida de Enoque. As Escrituras indicam que a caminhada de 
Enoque com Deus acontece depois do nascimento de Matusalém. Além de “andou Enoque com Deus” 
pouco mais se sabe sobre Enoque. Três aspetos da vida de Enoque emergem da limitada informação que 
é dada nas Escrituras: (1) Enoque andou com Deus (Génesis 5:21-24; (2) Enoque agradou a Deus (Hebreus 
11:5); (3) Enoque testemunhou de Deus (Judas 14 e 15).

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Descobrir os atributos do relacionamento de Enoque com Deus. (Saber)
3 Sentir o desejo de andar com Deus, hoje. (Sentir)
3 Fazer a escolha de viver fielmente no mundo mas não ser do mundo. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Crescimento e transformação em Cristo*
3 Conhecer Deus
3 Oração
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
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Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Henry Dempsey encontrava-se a pilotar um avião de aluguer numa curta viagem de Portland, Maine, 
a Boston quando ouviu um som estranho vindo da parte de trás do avião. Entregando o controlo da 
aeronave ao copiloto, dirigiu-se ao fundo do avião para saber a origem do barulho. Esse acabou por ser 
um momento crucial para si.
O pequeno avião passou por uma forte turbulência e ele foi atirado contra a porta de trás do avião. De 
repente descobriu qual era o som estranho. A porta de trás não tinha sido fechada como deve ser e, 
quando Dempsey caiu contra ela, a porta abriu-se e ele foi sugado para fora do avião – uma experiência 
que mudou a sua vida.
O copiloto entrou em contacto com o aeroporto mais próximo para saber se podia fazer uma aterragem 
de emergência e relatou a perda do piloto. Um helicóptero foi imediatamente enviado à procura do 
piloto perdido na área sobre o oceano em que o acidente tinha ocorrido. O corpo de Dempsey não foi 
encontrado no oceano.
Quando a aeronave aterrou, eles encontraram realmente Henry Dempsey. Ele foi encontrado ainda agarrado 
à escada da parte de fora da porta do avião. Obviamente, quando caiu, ele tinha-se agarrado à escada e tinha 
conseguido manter-se agarrado até o avião aterrar 10 minutos depois. Não podia fazer mais nada a não ser 
agarrar-se à escada enquanto o avião voava a mais de 300 quilómetros à hora e a 1200 metros de altitude.
Foi relatado que, quando o pessoal de resgate chegou à cena, ainda levou algum tempo até conseguirem 
que Dempsey largasse a escada.
Não é espantoso como um acontecimento, uma decisão, um momento no tempo, pode, por vezes, alterar 
toda a nossa vida?

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Um acontecimento parece ter tido um efeito que mudou a vida de Enoque. A Bíblia diz que “Enoque viveu 
sempre de acordo com a vontade de Deus. Depois do nascimento de Matusalém, ele viveu ainda trezentos 
anos” (Génesis 5:22, BBN). Foi depois de Enoque ter um filho chamado Matusalém que se tornou no que 
alguns chamam um “herói da fé”. A lição desta semana não é apenas sobre um homem piedoso chamado 
Enoque, mas também sobre os tempos em que ele viveu. Quando lês esta passagem nas Escrituras, tenta 
olhar por detrás daquilo que pode apenas ser compreendido como uma genealogia sem significado de 
algumas pessoas realmente velhas. Tenta imaginar as suas histórias e como era a vida no seu tempo.

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Quais são algumas das perspetivas com que ficaste enquanto lias o texto?
3 Com que nomes estás mais familiarizado? Que nomes são novos para ti?
3 Numa folha de papel, traça uma linha do tempo que mostre quanto tempo cada pessoa viveu e 
durante quanto tempo as suas vidas se sobrepuseram. Quantos dos descendentes mencionados nesta 
passagem nasceram enquanto Adão ainda estava vivo?
3 Que lições achas que foram passadas de geração em geração? Se pusesses transmitir conselhos 
piedosos à próxima geração, que dirias (em 20 palavras ou menos)?
3 De acordo com esta passagem, quando é que foi, exatamente, mencionado que Enoque andou com 
Deus? Porque pensas que o nascimento de Matusalém pôde ser significativo na sua vida?
3 O que pensas que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Enoque “andou com Deus”? 
Como pensas que isso seria, hoje?
3 Porque pensas que Deus “levou” Enoque quando Ele não tinha “levado” outros que Lhe eram 
fielmente devotos?

Use os seguintes textos como passagens mais fáceis de ensinar e que se relacionam com a história de hoje: 
Levítico 26:12; I Reis 3:14; Salmo 56:13; 89:15; Apocalipse 3:4.



22

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.

1. Herói da Fé. A longa caminhada de Enoque com Deus tem muitas facetas para serem estudadas
pelos jovens. O ângulo mais popular é a natureza do relacionamento de Enoque com Deus. Há três
qualidades claras de caráter em Enoque que fazem dele um herói da fé: A sua caminhada (Génesis
5:21-24); o seu testemunho (Judas 14 e 15); e o seu desejo de agradar a Deus (Hebreus 11:5).
Peça aos alunos que procurem estes textos e discuta cada qualidade à luz daquilo que poderiam
parecer naquela altura, e o que pareceriam se Enoque estivesse aqui agora – como adolescente,
como líder de igreja, como pai.
Há, ainda, a questão do que impeliu a urgência de Enoque. O nascimento de Matusalém trouxe
consigo uma importante mudança na vida de Enoque, e embora não seja explícito nas limitadas
linhas das Escrituras, o Patriarcas e Profetas descreve como o acontecimento teve um profundo
impacto no relacionamento de Enoque com Deus. Poderá pedir aos alunos que olhem para o
relacionamento de ambos os ângulos – do ponto de vista de um pai, e do ponto de vista de um
filho. Quais são algumas das coisas que se podem aprender sobre um relacionamento com Deus
ao olhar para a forma como pais e filhos se relacionam uns com os outros?

2. Período Antediluviano. A palavra “antediluviano” refere-se ao tempo antes do dilúvio bíblico.
Contudo, os seus jovens podem estar mais familiarizados com ela como sendo um termo usado
para algo extremamente fora de moda.
Matusalém (o filho de Enoque) de alguma maneira viveu até à avançada idade de 969 anos.
Quando Matusalém tinha 187 anos, nasceu o seu filho Lamech, e depois disso viveu outros 182 até
Noé nascer (187 + 182 = 369). Por isso, Noé nasceu quando Matusalém tinham 369 anos. O Dilúvio
veio quando Noé tinha 600 anos (600 + 369 = 969), que foi com a idade com que Matusalém
morreu perto da altura em que se deu o Dilúvio. “Noé tinha seiscentos anos, quando o dilúvio
inundou a terra” (Génesis 7:6, BBN). Assim, Matusalém morreu com a idade de 969, no mesmo ano
em que veio o Dilúvio.

3. Andar Diariamente. Ellen G. White diz: “O andar de Enoque com Deus não foi em transe ou em
visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um ermita, separando-se inteiramente
do mundo, pois tinha nele uma obra a fazer para Deus. Na família e nas suas relações com os
homens, como marido e pai, como amigo e cidadão, ele foi um servo do Senhor, constante,
inabalável” (Patriarcas e Profetas, p. 63, ed. P. SerVir).

Debata com os alunos o princípio de “no mundo, mas não do mundo.” Algumas das mais respeitadas 
pessoas na Bíblia não se esconderam do mundo mas misturaram-se proactivamente com ele com o 
propósito de ganhar pessoas para Deus.
Este atributo de Enoque pode ser comparado com o de João Batista. Ellen G. White, em O Desejado de Todas 
as Nações, afirma que “A vida de João não era, entretanto, passada em ociosidade, em ascética tristeza, em 
isolamento egoísta. Ia de tempos a tempos misturar-se com os homens; e era sempre um observador 
interessado no que se passava no mundo” (p. 75, ed. P. SerVir).

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
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Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Estudo Bíblico Indutivo
“Como passo uma lição inteira sobre alguém tão pouco conhecido na Bíblia como Enoque?” O 
estudo indutivo é uma abordagem. Usando uma concordância exaustiva, pode procurar o nome 
“Enoque” e encontrar todas as referências sobre ele nas Escrituras. Com apenas 12 versículos 
que mencionam Enoque, poderá atribuir um versículo ou dois a cada membro da classe e pedir: 
“Prepara-te para nos contares tudo o que puderes sobre Enoque que esteja revelado nesta 
passagem.” Os detalhes da vida de Enoque que estão disponíveis podem estar relacionados, e os 
alunos podem tirar conclusões sobre a espécie de pessoa que ele era. Os alunos podem ser levados 
a um trabalho de investigação a partir da pouca informação que existe. 

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Peça aos alunos que pensem em alguém que possam identificar, sem margem de dúvida, apenas pela 
forma como caminham. Pode ser um membro de família, um amigo, ou um vizinho. Peça aos alunos que 
descrevam o estilo do seu andar (respeitosamente, claro) e o que torna esse andar tão particular. Talvez 
possa, até, pedir-lhes para emitarem o andar de crianças de 1, 2, 3 e 4 anos.
Pergunte: Como descreverias o estilo de andar de Enoque com Deus? O que torna o seu andar com Deus 
tão particular? 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Não precisas de cair de um avião para indicar um momento específico como o início de uma nova 
caminhada. O que é tão constrangedor na caminhada de Enoque é que ela se tornou ainda mais parecida 
com a fé de uma criança quando ele tinha 65 anos. Quando confiamos completamente na verdade de 
que somos um filho de Deus, esse é o início de uma caminhada com Deus. Poderias começar, hoje, uma 
caminhada como a de Enoque? Poderias começar descansando na verdade de que tu és um filho do Rei 
no Universo?
Ao caminhares nessa verdade terás oportunidades de lutar contra o pecado e de explicares a incomparável 
graça de Deus. E se, como Enoque, te perguntasses: “O que é que faria o meu Pai sorrir, hoje?” E se fizesses 
essa pergunta no teu trabalho, nos teus estudos, nos teus divertimentos? É possível que a caminhada que 
Enoque fez com Deus esteja tão acessível hoje como naquela altura. Em vez de te levar para o Céu, Deus 
poderá deixar-te por cá para espalhares a Palavra.

*Crença Fundamental Nº 11. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 6, ed. P. SerVir.
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LIÇÃO 5
O Modo de Noé!

História das Escrituras: Génesis 6; 7; 7:20-9:17 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 7 e 8, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A narrativa de Noé e do Dilúvio está inserida no que é conhecido como o Período Antediluviano. A Bíblia 
retrata a frustração que Deus sentiu por um mundo de pessoas entregues a uma profunda rebelião contra 
o seu Criador. A Bíblia diz: “E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que
toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se
o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração” (Génesis 6:5 e 6, ARC). As
pessoas do mundo tornaram-se tão cheias de egoísmo que devotaram toda a sua vida à imoralidade.
Sobre os antediluvianos, Ellen G. White diz: “Não querendo conservar Deus na sua mente, em pouco tempo
acabaram por negar a Sua existência” (Patriarcas e Profetas, p. 79, ed. P. SerVir). Essa é a triste verdade sobre
os efeitos do pecado.
As boas notícias que emergem da história de Noé é a fiel diligência de Noé em andar com Deus. Diz-se,
tanto de Enoque como de Noé, que “andaram com Deus” numa era de grande imoralidade num mundo
absorvido nele próprio. Noé moldou a espécie de relacionamento com Deus de que hoje precisamos, à
medida que se aproxima a Segunda Vinda de Cristo. Várias lições poderosas emergem da história de Noé: 
(1) Embora o julgamento esteja iminente, Deus inicia o plano da salvação para todos – mas há apenas um
plano. A arca era um símbolo da provisão de graça de Deus num tempo de necessidade. (2) A arca era
um símbolo de fidelidade quando as massas zombavam e ridicularizavam Noé e a sua família. É sugerido
nas Escrituras que o Sábado será o teste da fidelidade nos momentos finais da história para aqueles que
estiverem vivos (Apocalipse 14). Esta lição é um lembrete de que agora é a altura para andar com Deus e
encontrar graça aos olhos do Senhor.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Descobrir as muitas verdades que podem ser encontradas no relato do Dilúvio. (Saber)
3 Sentirem-se compelidos a responder à graça e à provisão de Deus. (Sentir)
3 Ter a oportunidade para dar a Deus a sua lealdade e a iniciar, esta semana, uma nova caminhada com 
Ele. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Secularismo
3 Milénio e o fim do pecado*
3 O julgamento
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas. 



25

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Foi observado um curioso fenómeno no treino de basebol da Little League. Durante o treino os rapazes, de 
9 e 10 anos, estavam a girar os seus tacos o mais que podiam, mas as suas tentativas para chegarem à cerca 
eram infrutíferas. A jovem equipa estava a treinar num campo de tamanho regular em que a cerca que 
marca um home run parecia estar a quilómetros de distância. Os rapazes estavam desanimados porque a 
cerca parecia tão longe. O treinador estava perplexo porque os rapazes pareciam estar a desistir, embora 
ele lhes lembrasse que a cerca verdadeira do campo onde iriam jogar era muito mais perto e bem dentro 
da sua área de ação.
Da vez seguinte em que a equipa foi treinar as batidas, o treinador levou uma cerca plástica provisória e 
colocou-a justamente onde a cerca estaria nos jogos que iriam ter. Isso transformou a sua forma de bater. 
Tentaram com mais força porque viram como era possível para eles darem uma batida que chegasse à 
nova cerca.
O mesmo fenómeno dá-se connosco. Quando vemos a nossa “cerca” – a vida de heróis bíblicos tais 
como Enoque, Noé e Abraão – tão longe do nosso alcance, tendemos a ficar desanimados sobre a nossa 
caminhada com Deus. Pensamos que não conseguimos “bater” (andar) na sua liga. Mas Deus pede-nos 
que andemos com Ele ali mesmo, na nossa liga, à medida que crescemos n’Ele.

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
No fim do tempo, o povo de Deus precisa de ter a fé de Noé, mas uma fé assim parece, por vezes, estar fora 
do nosso alcance. Heróis como Noé, Enoque e Abraão foram tão fiéis que não conseguimos ver-nos, com 
todas as nossas fraquezas, a ter uma fé assim. Mas ao leres a narrativa de Noé e do Dilúvio, lembra-te que 
a espécie de fé de Noé está dentro do nosso alcance, hoje. A fé, propriamente dita, é uma dádiva de Deus 
e ela cresce enquanto andamos e confiamos n’Ele.

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Ao leres a história, sublinha os factos-chave que te parecem importantes.
3 Quem são os principais personagens incluídos na história? (Faz um círculo à sua volta.
3 Realça o texto que revela informação sobre a forma de estar e as atitudes das pessoas nesta história.
3 O que é significativo sobre os dias específicos do mês mencionados nesta história? Porque achas 
que foram dados os detalhes dos dias, meses e anos?
3 Depois de leres as passagens de Noé e do Dilúvio, o que dirias que são os aspetos da história em 
que não tinhas reparado até agora?
3 O que vês como temas principais que sobressaem desta história? Como vês temas tais como a 
graça, o julgamento, a fé e a esperança revelados na história? Que imagens diferentes, do caráter de 
Deus, vês na história?
3 À medida que lês este texto, há: uma promessa a reclamar, uma lição a aprender, um exemplo a seguir, 
um aviso a que prestar atenção, uma gratidão a expressar, uma oração a oferecer, uma ação a tomar?
3 Há alguma mensagem nesta história que se relacione com a tua vida, hoje?
3 Como pode a mensagem desta história mudar a forma como vives esta semana para Deus?

Use os seguintes textos como passagens mais fáceis de ensinar e que se relacionam com a história de hoje: 
Hebreus 11, II Coríntios 5:7; Lucas 17:6: I Coríntios 2:3-5.

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A história do Dilúvio é rica em símbolos e lições para os jovens de hoje. Mais do que qualquer outra coisa, 
o Dilúvio declara numa história alguns dos temas que emergirão no julgamento final – quando Cristo
regressar.
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1. É interessante notar que Deus sabia antecipadamente qual o tamanho que a arca devia ter. O
julgamento estava para chegar, e Deus já sabia quem decidiria procurar, na arca, a segurança –
mesmo antes da chuva começar a cair. Afinal de contas, não é preciso muita fé para sentir as gotas
de chuva e depois bater à porta da arca. O que tem valor é confiar o suficiente para entrar na arca
enquanto o sol ainda está a brilhar. Hoje, Deus chama o Seu povo a ter a mesma fidelidade. De que
outras histórias bíblicas te consegues lembrar que precisaram de alguém que “andasse pela fé e
não pela vista”?

2. Olhando para a linha do tempo dada nas Escrituras, parece que Matusalém (filho de Enoque)
morreu no mesmo ano em que se deu o Dilúvio. Matusalém assistiu a séculos de declínio, sabendo
que Deus já tinha levado o seu pai para o Céu. Se Matusalém representa um grupo de pessoas
no fim do tempo, quem dirias que ele representa? Quais são algumas semelhanças que vês entre
Enoque e João Batista?

3. Nota que Génesis 6:3 diz: “Então disse o Senhor: Não contenderá o meu Espírito para sempre com
o homem; porque ele, também, é carne: porém os seus dias serão cento e vinte anos” (ARC). Deus
deu a Noé um tempo específico em que traria o Seu julgamento, mas não nos deu a nós. Porque
achas que foi isso? Pensas que ter o conhecimento de um tempo limite ajudaria ou prejudicaria o
Evangelho a chegar aos confins da Terra?

4. Nota que Génesis 6:4-6 descreve até onde as pessoas tinham chegado no seu pecado. “Toda a
imaginação dos seus pensamentos do seu coração era só má” e isto acontecia “continuamente”
(ARC). Alguma vez te perguntaste o que era preciso para que as condições fossem tão más que
Deus ficou perturbado ao ponto de querer destruir todo o planeta e tudo o que nele existia?

5. Nota que a destruição pelo Dilúvio deixou Satanás com uma imagem do seu próprio futuro. Quando
o mundo foi destruído pela água, Satanás foi deixado com apenas oito pessoas fiéis na Terra para
atormentar, e elas tinham feito a sua aliança com Deus. Isto deu, a Satanás, um vislumbre do milénio.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Todas as Palavras Contam
Quando se ensina os jovens a estudar a Bíblia, é essencial fazê-los notar as palavras, 
as frases e os temas que surgem do texto. Cada palavra importa! Por exemplo, faça-
-os escrever um parágrafo e depois lê-lo, tapando ou retirando palavras-chave. O
significado muda e a importância perde-se quando cada palavra não é levada em
consideração. Peça aos alunos que se centrem nos superlativos encontrados em
Génesis 6:5 (toda, só, continuamente). Se queremos que os jovens aprofundam a
sua experiência com o estudo da Bíblia, temos de os ensinar a observar os detalhes
tal como faria um detetive e a dar atenção a cada palavra.
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III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Separe os alunos em grupos de dois ou quatro, e peça-lhes que escrevam uma versão moderna do Dilúvio. 
Eles têm de incluir os elementos-chave da história antiga na versão moderna que criarem. Podem fazer 
isso por meio de sketch, ou apenas ler ou recontar a história como ela apareceria nas notícias de hoje. 
Depois de relatarem as suas histórias à classe, compare-as com o que eles pensam que a Segunda Vinda 
de Cristo seria se acontecesse hoje. 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
A história de Noé tem sido popularizada no decorrer do tempo com representações em cartoons de 
animais e um grande barco, mas a mensagem do julgamento e da destruição não é, frequentemente, 
notória. Mesmo quando a mensagem está presente, tal como no filme Noé, de 2014, muitas vezes os 
personagens de Deus e do Seu povo são distorcidos. O facto de que Deus fez tudo aquilo que pôde para 
salvar todos é um testemunho do Seu caráter de amor. Por vezes, parece ser verdade que Ele quer mais 
que nós sejamos salvos do que nós próprios queremos. Ao ver os muitos aspetos do caráter de Deus 
na história do Dilúvio, recorda a caminhada de Noé com Deus. A modo de Noé é uma caminhada de fé 
e não de vista. A única prova que Noé tinha de um dilúvio era que Deus dissera que isso aconteceria. 
Não havia fotografias, vídeos ou imagens fosse de que tipo fosse para ajudar a mente de Noé a captar o 
terrível dia do julgamento que viria. O mesmo é verdade para nós, hoje. Quando as pessoas dizem que 
“nunca acontecerá,” temos de sentir quão crucial é sermos fiéis a Deus e àquilo que Ele nos chama a fazer 
– mesmo não havendo nuvens à vista. Queres dizer a Deus: “Estou pronto a subir a bordo, hoje”?

________

*Crença Fundamental Nº 27.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 7 e 8, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 6
A Bater à Porta do Céu

História das Escrituras: Génesis 11:1-9 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 9, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Poucas histórias na Bíblia dão mais asas à imaginação do que a narrativa da Torre de Babel. Ela prende a 
nossa atenção por várias razões. A mera audácia que um grupo de pessoas se resolvessem a construir uma 
estrutura que chegaria, literalmente, ao Céu, não é espetacular. O que é audacioso é a razão do projeto.
Os construtores de Babel decidiram continuar o seu projeto em clara violação da afirmação de Deus. Deus 
tinha prometido que nunca mais destruiria o mundo por meio de um dilúvio, mas eles decidiram erigir 
uma apólice de seguro para o caso de Ele mudar de ideias. Também construíram a torre para contrariar a 
segunda ordem de Deus de se dispersarem pelo mundo.
A lição principal que podemos aprender com o episódio de Babel e a de obediência a Deus. Quando Deus 
nos diz para fazermos algo, não importando quanto isso vá contra o que desejamos, devemos obedecer. 
Esta lição explora o conceito de obediência a Deus e procura fazer os alunos pensar em deitar a baixo 
qualquer Babel que tenham erigido na sua própria vida. À medida que ensina, fique atento a quaisquer 
outros temas nesta história, tais como o poder da união.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Aprender sobre a importância das ordens de Deus ao Seu povo. (Saber)
3 Compreender que a obediência às diretrizes de Deus é o único caminho para a paz da mente na vida 
do Cristão. (Sentir)
3 Ter a oportunidade de dar, na sua vida, prioridade à voz de Deus e aos Seus mandamentos. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Pressão de pares
3 Obediência
3 Ambição
3 Humildade
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Quem não admira a obediência que um cão mostra para com o seu dono? Archibald Rutledge, o primeiro 
poeta laureado da Carolina do Sul, escreveu que um dia conheceu um homem cujo cão tinha morrido 
num incêndio de floresta. Com o coração partido, o homem explicou a Rutledge como tinha acontecido.
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Como trabalhava ao ar livre, frequentemente levava consigo o seu cão. Nessa manhã, deixou o animal 
numa clareira e deu-lhe a ordem de ficar a tomar conta da sua lancheira enquanto ele se embrenhava na 
floresta. O seu fiel amigo compreendeu, pois foi exatamente isso o que fez.
Então, o fogo começou na floresta e pouco depois as chamas chegaram ao local onde o cão tinha sido 
deixado. Mas ele não se mexeu. Ficou exatamente onde estava, em perfeita obediência às palavras do seu 
dono. Com lágrimas nos olhos, o dono do cão disse: “Eu sempre tive de ter cuidado com aquilo que lhe 
dizia para fazer, pois ele faria isso mesmo.” 
Peça o seguinte aos seus alunos: É esta a forma como Deus quer que Lhe obedeçamos, como o cão da 
história acima? Peça aos alunos que expliquem as suas respostas.*
_____  

*Retirado de Our Daily Bread.

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Os construtores de Babel eram um grupo ambicioso. Sonhavam com a grandeza que a sua famosa torre 
lhes traria. Também eram egoístas. Queriam livrar-se da destruição de um segundo dilúvio, mas o resto do 
mundo não os preocupava.
Também existe uma quantidade excessiva de pressão de pares intoxicando todos. Para quem olha de fora, 
pode parecer que não há dissidentes no grupo, mas não é assim. Ellen G. White faz-nos saber que até entre 
as pessoas desobedientes havia seguidores fiéis de Deus que se recusaram a seguir o plano. Esta poderá ter 
sido uma razão pela qual Deus confundiu simplesmente as línguas dos construtores para parar o projeto.

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Quem são os atores principais desta história?
3 Qual é o cenário desta narrativa bíblica?
3 O que nos diz esta história sobre multidões e “pensamento de grupo”?
3 Que partes da história são chave para a compreendermos? (Sublinha-as.)
3 Que aspetos da história são novos para ti? (Coloca uma seta ao seu lado.)
3 Que emoções, ações e adjetivos enriquecem esta história? (Desenha um retângulo à sua volta.)
3 Quais são as duas lições principais que recebeste da leitura desta história?
3 Que palavras ou frases captam melhor as várias emoções desta história? (Faz um círculo à sua volta.)
3 Há outra narrativa bíblica que demonstre o nível de arrogância mostrado pelos construtores de Babel? 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A construção da Torre de Babel em clara transgressão dos mandamentos de Deus, aconteceu vários 
séculos após o Dilúvio. Outros factos notáveis:

1. A história da Torre de Babel parece ter acontecido em Babilónia, uma cidade no que era, na altura, a
Mesopotâmia, e é agora o Iraque. Os povos antigos desta região eram conhecidos por construírem
estruturas massivas e altas plataformas de templos chamados ziguratos. Parece que a construção
de edifícios lhes estava no sangue.

2. Estima-se, hoje, que existem 4000 a 5000 línguas diferentes no mundo. Em Génesis 11:1, a Bíblia
diz: “E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala” (ARC). Muitos especialistas
bíblicos acreditam que a nossa abundância de línguas é resultado de Deus ter confundido a língua
dos construtores de Babel. Claro que há outros que acreditam que esta explicação é demasiado
simplista.

3. Na citação abaixo, Ellen G. White derrama alguma luz sobre o porquê destes construtores se terem
juntado na planície de Sinear:
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“Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde 
a arca tinha repousado. Mas, como o seu número aumentava, em breve a apostasia levou à divisão. 
Aqueles que desejavam esquecer-se do seu Criador, e afastar-se das restrições da Sua lei, sentiam 
um incómodo constante com o ensino e o exemplo dos seus companheiros tementes a Deus. 
E, ao fim de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Como consequência, 
deslocaram-se para a planície de Sinear, junto às margens do rio Eufrates. Eram atraídos pela 
beleza do local e pela fertilidade do solo, e decidiram estabelecer a sua residência nessa planície” 
(Patriarcas e Profetas, p. 90, ed. P. SerVir).

4. Muitos leitores bíblicos lamentam e aparente falta de graça nas narrativas do Velho Testamento.
Na história da Torre de Babel vemos um Deus que dá uma ordem que é desobedecida. Na verdade, 
as pessoas, desobedecendo a Deus, construíram uma enorme torre escarnecendo, abertamente
das Suas palavras. No entanto, Deus não os destrói, embora tivesse todo o direito de o fazer. Deus
simplesmente confunde a sua língua, parando, assim, o processo de construção. Depois, dispersa-
-os pelo mundo para o repovoar e encher. O que nos diz isto sobre a graça de Deus?

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais 
diretamente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo. 

Sugestões para um Ensino de Excelência

Aprendizes Cinestésicos
Em todas as classes há alunos que requerem mais incentivo do que outros. Estes alunos estão a 
distraídos enquanto outros estão a ouvir. Mexem-se, falam, etc., quando o que deseja é que prestem 
toda a atenção. Para captar a atenção deste grupo, precisa de incluir pelo menos uma atividade que 
estimule estes alunos cenestésicos.
Nesta lição, pode querer arranjar uns jornais e revistas. Distribua-os pela classe. Depois, peça a membros da 
classe que encontrem objetos que mostrem o orgulho e a arrogância das pessoas (ex. Carros, casas, 
amigos ou companheiros bonitos, dinheiro, etc.). Estes itens dos tempos modernos não são diferentes da 
torre erigida pelos habitantes de Babel, que era um objeto do seu orgulho e arrogância.
Quando tiverem encontrado esses objetos, peça-lhes que os recortem e os juntem numa pilha. Peça 
a cada aluno que partilhe um ou dois objetos da pilha e em como as pessoas os usam como fonte de 
orgulho.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Peça a cada aluno que faça uma oração pessoal e silenciosa terminando a seguinte afirmação: “Querido 
Deus, eu preciso do Teu poder para me ajudar a ultrapassar _______________.” Peça aos alunos que 
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continuem a falar com Deus sobre o desafio com o qual possam estar a lutar.
Feche com uma oração agradecendo a Deus por responder à oração de cada aluno.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Se os construtores de Babel não tivessem sido interrompidos, teriam construído uma torre diferente de 
tudo aquilo que o mundo já viu. Contudo, Deus sabia que a sua torre tinha a finalidade de O substituir 
como fonte da sua segurança e proteção.
Não apenas isso; os descendentes de Canaã queriam a grandeza que apenas pertencia a Deus. Podemos 
ter a certeza de que quando a importância própria é acariciada acima da clara diretriz de Deus, Deus 
intervirá para dar a conhecer a Sua vontade.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 9, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 7
Uma Viagem Longa e Estranha

História das Escrituras: Génesis 12-15; 17:1-16; 18 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 10 e 11, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
O seu nome e a sua vida são uma metáfora para fé. Ele é o pai de muitas nações, e um homem cuja vida se 
encontra no centro do Judaísmo, do Cristianismo e do Islão, as três principais religiões do mundo.
Abraão é reverenciado por muitas razões. Ele aceita o chamado de Deus para ir para uma terra estranha 
que não conhecia, e que lhe seria mostrada por Deus conforme fosse percorrendo o caminho. Na sua 
viagem encontra dificuldades que expõem as suas imperfeições. Por exemplo, mente mais de uma vez 
sobre o facto da sua irmã ser, também, sua esposa. Mas em cada desafio, Deus liberta-o, e a sua fé cresce.
Enfrenta o grande desafio de membros da família que, por vezes, fazem más escolhas, como Lot fez 
quando levantou a sua tenda perto de Sodoma. Abraão suplica a Deus que salve Sodoma e Gomorra 
mas, tristemente, Deus não o faz. Contudo, a preocupação de Abraão e as suas orações pela família do seu 
sobrinho ajudam a salvar algumas vidas.
Como se este desafio não chegasse, Deus diz a Abraão que mate o seu filho – o filho da promessa, aquele 
através de quem viriam as muitas nações, e descendentes tão numerosos quanto a areia do mar. A 
resposta de Abraão nesta situação é quase inacreditável. Com o coração cheio de dor, ele prepara as suas 
coisas, pega no filho e dirige-se às montanhas.
A vida de Abraão é um estudo de fé e obediência, mesmo quando os factos parecem não fazer sentido. 
Deus chama-nos a não olharmos para os factos; pede-nos que olhemos para Si. Contudo, se perseverarmos 
em confiar n’Ele e em fazer a Sua vontade, daremos por nós como Abraão – a ser abençoados para além 
dos nossos maiores sonhos. Deus manteve a Sua palavra para com Abraão, pois através da sua linhagem, 
veio Jesus. Quem pode argumentar contra isso?

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Examinar a vida de Abraão para compreenderem como Deus nos chama e os desafios que por vezes 
são o resultado do Seu chamado. (Saber)
3 Tomar consciência do chamado que Deus faz na sua vida. (Sentir)
3 Ter a oportunidade de aceitar o chamado de Deus na sua vida. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Fé
3 Obediência
3 Caráter
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
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Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Poucas são as pessoas a quem Deus pede que deixem o seu lar, a sua família e os seus entes queridos para 
irem para um local mal definido lá longe. Contudo, foi isso que Deus pediu a Abraão.
Muitas pessoas já responderam àquilo que sentiram ser um chamado interior para seguirem um sonho 
ou destino. Aos 15 anos, as seguintes pessoas famosas tomaram as iniciativas cruciais que os levaram à 
notoriedade que gozam hoje. Embora nem todos sejam exemplos aconselhados a seguir, partilhe-os com 
os seus alunos.
Depois, pergunte aos alunos o que levou estas pessoas a fazer o que fizeram. Depois de analisar as respostas, 
pergunte aos alunos como é que as iniciativas que estas pessoas famosas tomaram se assemelham ou 
diferem da grande iniciativa de Abraão.
Aos 15:

3 Albert Einstein, com notas fracas a geografia, história e línguas, deixou a escola.
3 O jogador de ténis sueco, Bjorn Borg deixou a escola para se concentrar no ténis. (Note: Para cada 
Bjorn Borg que deixa a escola, há milhares que saem para seguir os seus sonhos, apenas para os verem 
desfeitos, já para não mencionar a sua educação.)
3 A reformadora americana Susan B. Anthony começou a lecionar.
3 Isaac Asimov entrou para a Universidade de Colúmbia.
3 Henry Ford, não gostando da vida na quinta, mudou-se para Detroit e aprendeu mecânica. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Com o chamado de Abraão, Deus estava a cumprir uma promessa feita no Éden a Adão e Eva (Génesis 
3:15). Depois do pecado ter dizimado o planeta, levando à sua destruição através do Dilúvio, Deus escolheu 
Abrão, cujo nome seria, mais tarde, mudado para Abraão, para ser a pessoa através da qual o Libertador 
viria.
Deus fez de Abraão uma grande nação, cuja pureza étnica ainda se mantém até hoje. Jesus, o nosso 
Salvador e Senhor, é um descendente direto de Abraão. Deus manteve a Sua promessa a Adão e Eva, tendo 
ambos morrido em paz sabendo que a sua queda não seria o toque de finados para a Terra.

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Quem são os atores principais desta história?
3 Que partes da história são chave para a compreendermos? (Sublinha-as.)
3 Que aspetos da história são novos para ti?
3 Deus escolheu um homem cujo caráter parece tudo menos genuíno. O que é que isto te diz sobre 
Deus?
3 Que novas coisas, sobre Deus, aprendeste com a história de Abraão? Explica.
3 Que emoções, ações e adjetivos enriquecem esta história? (Desenha um retângulo à sua volta.)
3 Que lições nos ensina a vida de Lot?
3 Que lições, desta história, aplicarás à tua vida?
3 Que palavras ou frases captam melhor as várias emoções desta história? (Faz um círculo à sua volta.)

Nas passagens bíblicas abaixo, verás importantes movimentos da parte de Deus na vida de Abraão. Nota 
a frequência da voz de Deus.
“Ora o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu 
te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma 
bênção.
“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas 
as famílias da terra.
“Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Lot com ele; e era Abrão da idade de setenta e 



34

cinco anos, quando saiu de Haran. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e Lot, filho do seu irmão, e toda a sua 
fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Haran; e saíram, para irem à terra de 
Canaã; e vieram à terra de Canaã.”
“Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu 
escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem 
filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer?”
“Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o 
Deus Todo-Poderoso; anda em minha presença e sê perfeito; e porei o meu concerto entre mim e ti, e te 
multiplicarei grandissimamente.”
“Disse Deus mais a Abrão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o 
seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti, dela, um filho; e a abençoarei, e será mãe das 
nações;  reis e povos sairão dela.”
“Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda, quando 
tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele. E 
vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra.”
(Génesis 12:1-5; 15:1 e 2; 17:1 e 2; 17:15 e 16; 18:1 e 2, ARC) 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Vale a pena notar que Deus tinha ótimas razões para criar um povo peculiar (que pertencesse 
exclusivamente a Ele) que servisse como exemplo de piedade para o resto do mundo. Aqui estão alguns 
factos para dar contexto à vida e ao serviço de Abraão.

1. Quando Deus chamou Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade muito moderna da
Babilónia, quando comparada com outras cidades do seu tempo. Fundada uns 600 a 900 anos
antes do nascimento de Abraão, Ur dos Caldeus era uma cidade com um código legal, um sistema
de escolas e bibliotecas. Abraão não estava a sair “das berças” para uma vida na estrada. Estava
a deixar uma cidade grande e estabelecida, o que, sem dúvida, tornou a sua partida ainda mais
dolorosa.

2. Babilónia é sinónimo de desobediência, confusão, deboche, e outras coisas mesquinhas. A cidade
também era um local em que a adoração de ídolos florescia. Tera, o pai de Abraão, é descrito em
Josué 24:2 como adorador de ídolos. Os residentes de Ur adoravam deuses que representavam
o fogo, o sol, a lua e as estrelas. Mas nenhum era mais reverenciado do que aquele que era,
apropriadamente, chamado Sin (pecado, em inglês) ou Nanna, que era a divindade-chefe adorada.

3. Abraão ouviu a voz de Deus. Nota que Abraão não confunde a voz de Deus com a de qualquer
outro deus que tenha adorado em Ur. Ele sabe Quem Deus é. Isso diz algo sobre Abraão que
mesmo no meio de uma cidade má, crescendo num lar em que o seu pai adorava ídolos, ainda
assim conhecida Deus. Quando Deus o chamou, ele não questionou o raciocínio de Deus. Não
lamentou a viagem, embora eu esteja certo de que pensou nisso. Ele obedeceu.

4. Ellen G. White partilha o seguinte sobre o poder da fé de Abraão:
“A obediência praticada, sem reservas, por Abraão é uma das provas mais notáveis de fé que
podem ser encontradas em toda a Bíblia. Para ele, a fé era ‘o firme fundamento das coisas que se
esperam, e a prova das coisas que se não veem’ Heb. 11:1. Confiando na promessa divina, sem a
menor garantia exterior do seu cumprimento, abandonou o lar, a família e a terra natal, e saiu, sem
saber para onde, a fim de seguir para onde Deus o levasse. ‘Pela fé habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacob, herdeiros com ele da mesma
promessa.’ Heb. 11:9. (Patriarcas e Profetas, p. 98, ed. P. SerVir).

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
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o mundo. Embora Deus escolhesse Abraão, Ele nunca disse que Abraão era perfeito. Na verdade, era muito
humano.
Contudo, as fraquezas de Abraão podiam ser mudadas por Deus porque ele acreditava em Deus – ele
exercitava grande fé e era obediente. Estas duas qualidades põem-no num estatuto aparte da maioria
dos patriarcas e matriarcas bíblicos. Abraão acreditava que Deus não o abandonaria, e isto foi-lhe
imputado como justiça. Também nós temos a mesma oportunidade de confiar em Deus e ver a nossa vida
transformada e abençoada. No entanto, temos de ser obedientes e temos de exercitar a fé.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 10 e 11, ed. P. SerVir.

3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Mostre-e-Conte
Uma das sugestões deixadas por Jesus durante os Seus dias de ensino nesta Terra, foi: Mostra à tua 
audiência o que estás a tentar ensinar-lhe. Soa estranho, não é? No entanto, funcionou.
Não consegue imaginar Jesus a falar aos milhares que se juntaram no sopé do monte? Quando Ele 
diz às pessoas para retirarem, primeiro, a trave do seu próprio olho antes de irem à caça do cisco no olho 
dos outros, não consegues vê-l’O com uma lasca numa das mãos e um barrote na outra? Isso 
iria ilustrar bem, não iria? Quem pode dizer que Jesus não tenha feito algo do género?
Tente um pouco de mostre-e-conte com o seu grupo. Identifique alguém na sua igreja que tenha 
tomado uma decisão dramática para seguir Deus. Porque não convidar esse Abraão vivo para contar 
a sua história à sua classe?

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Peça aos alunos que pensem na maior viagem que tenham feito. Alguns exemplos poderão ser longas 
viagens de carro, de avião ou de comboio, talvez para visitarem membros da família ou irem de férias. 
Pergunte-lhes que dificuldades encontraram durante a viagem. Pergunte-lhes se oraram pedindo a ajuda 
de Deus durante os seus problemas.
Feche convidando cada aluno a orar silenciosamente durante um minuto pedindo a orientação de Deus 
para a sua viagem diária de vida com Ele. 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Abraão foi a escolha de Deus enquanto procurava um povo que Lhe obedecesse e fosse uma bênção para 
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LIÇÃO 8
Rapaz Maravilha

História das Escrituras: Génesis 21:1-5; 22:1-12 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 12, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Quem é que não gosta de um bebé? Claro, ninguém – pelo menos ninguém que esteja no seu juízo 
perfeito. Os bebés são especiais, um aparente aceno de cabeça de Deus afirmando o ciclo de vida humano, 
afirmando o processo de perpetuação que Ele instituiu no Éden.
Sara, a mulher do grande patriarca Abraão, ansiava sentir a alegria de ouvir o choro de um bebé. Há anos 
que era estéril, e há muito que tinha deixado de ter a esperança de ter um filho. Não obstante a promessa 
de Deus a Abraão de que Ele faria a sua descendência tão incontável como as areias do mar, a demora de 
Deus em cumprir esta promessa significou um coração partido para Sara. Foi esta dor de coração e falta 
de confiança em Deus que a levou a incentivar Abraão a ter um filho com a sua serva, Agar – uma decisão 
muito, muito desastrosa.
Por fim, Deus cumpriu a Sua promessa a Abraão e a Sara. Sara engravidou em idade muito avançada, e 
teve Isaque, um “rapaz maravilha” se alguma vez existiu algum. Os acontecimentos do nascimento desta 
criança foram tão miraculosos que a ordem que, mais tarde, Deus deu para que ele fosse sacrificado deve 
ter sido um teste de proporções épicas para a fé de Abraão. No entanto, à ordem de Deus, Abraão não 
vacilou, amuou, ou hesitou; avançou, imediatamente, para obedecer a Deus.
Embora seja certo de que Abraão possa ter tido dúvidas sobre o pedido de Deus, decidiu acreditar que 
Deus providenciaria uma forma de escape. Na vida, também enfrentamos dilemas semelhantes, e também 
nós temos de decidir confiar em Deus.
Outro aspeto desta fantástica narrativa bíblica que sobressai, é a confiança de Isaque e a sua obediência ao 
seu pai. Nisto, Isaque foi um tipo de Cristo – obediente até à morte, e morte de cruz ou, no caso de Isaque, 
no altar. A sua obediência diz muito sobre a forma como os seus pais o criaram, e sobre o seu amor a Deus. 
É um fantástico exemplo para a juventude de hoje.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Ver, no miraculoso nascimento de Isaque, que Deus cumpre as Suas promessas. (Saber)
3 Experimentar o desafio de confiar em Deus quando Ele nos pede coisas difíceis. (Sentir)
3 Ter a oportunidade de confiar que Deus lhes providencia o necessário quando forem chamados a 
obedecer às Suas ordens. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Sacrifício
3 Pais (relacionamento com os)
3 Vontade de Deus
3 Dinâmicas de famílias
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.
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ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
Poderia perguntar: o que pensas que os motivou a fazer sacrifícios? Como é que estes sacrifícios afetaram 
a vida deles? O que é que isso te diz?

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
O palestrante motivador e autor Eric Fellman conta sobre ter conhecido um casal chinês em Hong Kong, 
enquanto viajava pela China.
Um amigo levou-me a um apartamento no segundo andar de uma viela estreita, para conhecer um 
homem recentemente libertado da prisão na China. Eu sabia que seria pressionado a levar Bíblias e 
literatura na minha viagem. Mas estava hesitante e tentava mascarar o meu medo com racionalizações 
sobre legalidades e outras preocupações. Um homem chinês, de cerca de 60 anos, abriu a porta. O 
seu sorriso era radiante, mas as suas costas estavam curvadas quase a meio. Levou-nos a um cómodo 
escassamente mobilado. Uma senhora chinesa mais ou menos da mesma idade, entrou e serviu-nos chá. 
Enquanto ela por ali andou, não pude deixar de notar a forma como se tocavam e olhavam amorosamente. 
Aparentemente, o meu olhar não lhes passou despercebido pois em breve estavam a dar risadinhas.
“O que aconteceu?” perguntei ao meu amigo. “Oh. Não é nada,” respondeu ele com um sorriso. “Eles 
querem apenas que saibas que está tudo bem – são recém-casados.” Fiquei a saber que tinham ficado 
noivos em 1949, quando ele era aluno no Seminário Nanking. No dia do ensaio do seu casamento, os 
comunistas chineses apreenderam o seminário. Levaram os alunos para uma prisão-campo de trabalhos 
forçados. Durante os 30 anos seguintes, foi permitida ao noivo apenas uma visita por ano. De todas as 
vezes, após os poucos minutos que lhes permitiam estar juntos, o homem era chamado ao escritório do 
diretor da prisão. “Podes ir para casa com a tua noiva,” dizia ele,” se renunciares ao Cristianismo.”
Ano após ano, este homem respondia com apenas uma palavra: “Não”. Fiquei estupefacto. Como é que 
ele tinha conseguido suportar o esforço durante tanto tempo, sendo-lhe negada a sua família, o seu 
casamento, e até a sua saúde? Quando lhe perguntei, ele pareceu espantado pela minha pergunta. 
Respondeu: “Com tudo o que Jesus tem feito por mim, como podia eu traí-l’O?” No dia seguinte, pedi que 
enchessem a minha mala com Bíblias e literatura para formar Cristãos chineses. Tomei a decisão de não 
mentir sobre os materiais, e não perdi um minuto de sono a preocupar-me com as consequências. E, tal 
como Deus tinha planeado, as minhas malas nunca foram revistadas (Eric Fellman, Moody Monthly, janeiro 
1986, p. 33). 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Frequentemente, a nossa vida é definida por momentos cruciais. Na vida de Abraão e de Sara, vários 
momentos definiram o relacionamento deles com Deus. A sua decisão de ajudar Deus a cumprir a Sua 
promessa de fazer de Abraão uma grande nação – fazendo com que Abraão tivesse um filho com Agar – 
foi um momento de descrença em Deus pelo qual o mundo ainda hoje está a pagar. O conflito entre os 
Israelitas e os Palestinianos começou nesse momento.
Não obstante esta falha, Deus estende graça a Abraão e Sara, a Agar e a Ismael. Por direito, Deus poderia 
ter feito de Ismael o filho da promessa, aquele através de quem a inumerável semente de Abraão brotaria 
e através de quem viria o Messias para salvar o mundo. Mas Deus não o fez. Ele cumpriu a Sua promessa 
a Abraão e a Sara. Deu-lhes Isaque, mas, devido à sua prévia desobediência, teriam de passar por outro 
momento crucial: O pedido de Deus para que sacrificassem o seu único filho. 
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A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Como é que Abraão tinha tanta certeza de que Deus o estava a chamar para matar o seu filho?
3 Que partes da história são chave para a compreendermos? (Sublinha-as.)
3 Que aspetos da história são novos para ti?
3 Porque achas que Deus não parou a ligação entre Abraão e Agar? O que é que isto te diz sobre 
Deus? (Coloca uma seta junto aos versículos.)
3 Que novas coisas, sobre Deus, aprendeste com a história de Abraão? Explica.
3 Que emoções, ações e adjetivos enriquecem esta história? (Desenha um retângulo à sua volta.)
3 Que lições, desta história, aplicarás à tua vida?
3 Que palavras ou frases captam melhor as várias emoções desta história? (Faz um círculo à sua volta.) 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
O amor de Deus por nós é incondicional. Nunca deixa de tentar alcançar-nos, mesmo quando tenhamos 
feito uma confusão da nossa vida. Deus reabilitou Abraão, reconstruindo uma vida que agora serve de um 
formidável exemplo para nós. Aqui estão mais alguns factos que dão contexto a esta narrativa.

1. O nome Isaque significa “ele rirá.” Sara escolheu o nome Isaque porque o anjo prometeu que ela se
tornaria mãe. Tendo passado a idade de ter filhos, ela riu, intimamente, da predição. Quando a criança
nasceu. Ela disse: “Deus me tem feito riso; todo aquele que o ouvir, se rirá comigo” (Génesis 21:6, ARC).

2. Durante o tempo em que Abraão e Sara viveram, os chefes de família tinham um enorme poder
sobre a sua casa. Frequentemente, tinham várias mulheres, e podiam exigir serviços sexuais às suas
servas em qualquer altura.
Com este cenário em mente, não é difícil compreender o tratamento que Agar recebeu às mãos dos
seus senhores. É certo que o comportamento de Agar depois do nascimento de Ismael desafiou a
validade da união de Abraão e Sara, mas isto foi um problema que eles criaram. O desterro de Agar
causou grande dor a Abraão, e ele suplicou a Deus que permitisse que Ismael fosse o seu herdeiro, 
mas Deus foi resoluto. Contudo, Deus prometeu fazer de Ismael uma grande nação. Deus estava a
procurar tornar este difícil triângulo amoroso numa situação em que todos ganhassem.

3. Monte Moriá, o local em que o sacrifício de Isaque foi abortado, tem sido considerado um local
sagrado através dos anos, e não apenas porque foi o local em que Deus testou a fé de Abraão e
de Isaque. Foi também reverenciado porque Moriá tinha sido o local onde Jacob tinha tido o seu
sonho de anjos a subirem e a descerem uma escada entre a Terra e o Céu.
Também foi nesta montanha que David construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus cerca de
1000 anos depois de Abraão (I Crónicas 21:26).

4. Ellen G White partilha o seguinte sobre o teste da fé de Abraão:
“Deus tinha chamado Abraão para ser o pai dos fiéis e a sua vida devia ser um exemplo de fé para
as gerações seguintes. Mas a sua fé não tinha sido perfeita. Tinha mostrado falta de confiança em
Deus, ocultando o facto de que Sara era sua mulher. E fê-lo, novamente, casando com Agar. Para
que atingisse o mais alto padrão, Deus sujeitou-o a outra prova, a mais severa que homem algum
tinha sido chamado a suportar. Numa visão, foi-lhe ordenado que se dirigisse à terra de Moriá e ali
oferecesse o seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado” (Patriarcas e Profetas, 
p. 119, ed. P. SerVir).

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
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comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Dê a cada aluno um cartão. Peça aos alunos para pensarem num desafio que estejam a enfrentar no 
momento. Depois, peça-lhes que escrevam um bilhete a Deus explicando-Lhe o desafio e dizendo-Lhe 
exatamente o que gostariam que Ele fizesse por eles.
Para fechar, peça aos alunos que orem silenciosamente sobre o seu pedido, agradecendo a Deus por 
responder à sua oração, de acordo com a Sua vontade. 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
As promessas de Deus podem levar algum tempo a materializarem-se, mas Ele é fiel à Sua palavra. Nunca 
devemos desconfiar daquilo que Deus prometeu fazer na nossa vida. Devemos agarrar-nos às Suas 
promessas, como se nada mais interessasse, porque, na realidade, nada mais, além das promessas de Deus, 
interessa.
A história do nascimento miraculoso de Isaque e a disposição de Abraão de o sacrificar a pedido de Deus, 
ensinam-nos a verdade de que tudo o que temos, incluindo os nossos filhos, os nossos pais, os nossos 
familiares e os nossos amigos, pertencem a Deus. Temo-los por causa de Deus, e eles pertencer-Lhe-ão 
sempre.
Também aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que Se deu por nós, e que, um dia, nos dará as boas-
-vindas ao lar com todos os filhos fiéis do Pai Abraão. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 12, ed. P. SerVir.

Sugestões para um Ensino de Excelência

O Amor em Ação
Quando Jesus ensinou na Terra, havia um inconfundível tema nos Seus ensinos: Ele ensinou o amor. 
O que é que isto quer dizer, na prática?
Na vida de Jesus, vemo-l’O a curar pessoas alquebradas, a perdoar pecados, a ressuscitar os mortos, 
a encorajar os desanimados, e, sim, a corrigir os hipócritas. No Seu ministério terrestre, Jesus focou-
-Se em restaurar as pessoas, dando esperança a um povo cujos líderes de igreja eram culpados de
má prática religiosa.
Na narrativa de Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaque, enfatize os locais em que Deus traz restauração
e cura aos personagens. Deus está interessado em fazer algo especial na vida de Abraão e Sara,
não obstante os seus desajeitados esforços para O ajudarem. Agar é arrastada para o meio de tudo
isto e falha para com Deus, mas Deus abençoa-a e a Ismael. A vida de Isaque é salva quando Deus
providencia um cordeiro para o sacrifício. Deus procura oportunidades, na nossa vida, para mostrar
o seu maravilhoso amor.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 9
Não É Motivo de Riso

História das Escrituras: Génesis 19:1-14 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 13, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Génesis 19 leva, nos seus versículos, talvez a mais forte narrativa de advertência de todas as Escrituras 
sobre a repugnância de Deus pela iniquidade aberta e ímpia.
Este episódio bíblico não é tanto sobre Sodoma e Gomorra, as duas famosas cidades destruídas por Deus, 
mas sobre uma família liderada por um homem chamado Lot. Lot era sobrinho de Abraão e, como tal, tinha 
em Abraão um sólido exemplo de piedade. Quando Abraão lhe ofereceu a escolha da terra prometida à 
qual Deus os tinha levado, ele escolheu as luxuriantes e verdes planícies de onde se via e ouvia Sodoma. 
Foi uma decisão fatal.
Na sua decisão, Lot tinha colocado o fundamento para a destruição da sua família. Sem se aperceber, tinha 
levado influências perigosos para perto da sua casa. Entre as sérias lições que não podem ser ignoradas nesta 
história, está a importância de se ficar muito longe de más influências para evitar sermos corrompidos. 
A principal lição de Génesis 19 é, claro está, o julgamento de Deus contra os habitantes de Sodoma e 
Gomorra. A sua imoralidade era lendária, como é evidenciado pela homossexualidade praticada pelos 
homens da cidade, tendo todos eles ido à porta da frente da casa de Lot, exigindo ter relações sexuais com 
os hóspedes angélicos de Lot.
Nesta história, também vemos a maravilhosa graça de Deus, a Sua disposição de salvar Lot e a sua família, 
se apenas eles obedecessem. Deus avisa sempre os Seus filhos antes de os castigar. Depende de nós dar 
atenção aos avisos de Deus antes que seja eternamente demasiado tarde. 

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Aprender que o julgamento também faz parte do amor de Deus pelas Suas criaturas.  (Saber)
3 Sentir a bênção da liberdade que vem com a confissão e o arrependimento verdadeiros. (Sentir)
3 Ter a oportunidade de pedir a Deus que lhes dê força e orientação para viver uma vida de pureza e 
obediência. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Sabedoria/Conselho
3 Pureza
3 Homossexualidade
3 Questões do mundo
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
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Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Um homem que vivia em Long Island teve, certo dia, a possibilidade de satisfazer uma ambição de toda 
a vida ao comprar um barómetro muito bom. Quando o instrumento chegou a sua casa, ficou 
extremamente desapontado ao verificar que a agulha indicativa parecia estar presa, apontando para o 
setor marcado “Furacão”.
Depois de ter abanado o barómetro muito vigorosamente várias vezes, o novo dono sentou-se e 
escreveu uma carta muito zangada à loja em que tinha comprado o instrumento. No dia seguinte, a 
caminho do seu escritório em Nova Iorque, pôs a carta no correio. Nessa noite, regressou a Long Island 
para ver que não só o barómetro não estava lá, mas a sua casa também não. O barómetro estava certo – 
houve um furacão!A resposta dos malvados habitantes destas duas cidades foi semelhante à do homem 
que pensava que o barómetro estava avariado. Por vezes, a verdade é perturbadora para nós, mas a 
verdade não é mudada pelo nosso conforto ou desconforto. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
No decorrer das Escrituras vemos as advertências de Deus serem, por vezes, atendidas mas, mais 
frequentemente, ignoradas. Os habitantes de Sodoma e Gomorra ignoraram-nas para sua perdição.
Um dos aspetos verdadeiramente impressionantes desta história é a resposta dos genros de Lot 
quando ele os avisou sobre a destruição que estava eminente. Eles riram-se do seu sogro. Esta 
resposta diz muito sobre o estado da família de Lot na altura em que os anjos apareceram. Lot 
parece ter perdido completamente o controlo da sua família. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para 
a desenvolver com eles.

3 Quais são os personagens menos importantes na história de Sodoma e Gomorra? O que podemos 
aprender com eles?
3 Que partes da história são chave para a compreendermos? (Sublinha-as.)
3 Que aspetos da história são novos para ti?
3 Lot montou a sua tenda perto de Sodoma. Como é que, por vezes, nós fazemos a mesma coisa? 
Como é que Deus nos devia responder?
3 Que lições podemos aprender com a família de Lot?
3 Que emoções, ações e adjetivos enriquecem esta história? (Desenha um retângulo à sua volta.)
3 Que lições, desta história, aplicarás à tua vida?
3 Que palavras ou frases captam melhor as várias emoções desta história? (Faz um círculo à sua volta.) 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A história de Sodoma e Gomorra e de outras cidades da planície enriquecem muito esta narrativa.

1. Na ponta Sul do Mar Morto há uma área que é hoje conhecida como Monte Sodoma; é uma área
que é onde geralmente pensam que ficaria o antigo local de Sodoma. O que a maioria de nós
não sabe é que Sodoma e Gomorra não foram as únicas cidades que foram destruídas nesse dia
fatídico quando fogo e enxofre desceram do céu. Até agora, os arqueólogos descobriram pelo
menos cinco cidades que foram transformadas em cinza de enxofre naquele dia.

2. Alguns cristãos surpreendem-se com a destruição de Sodoma e Gomorra e das outras cidades
malvadas das planícies de Mamre. Deus destruiu homens, mulheres e crianças. A maior parte de
nós pensa nas crianças como sendo inocentes, incapazes de consentirem com o pecado, mas,
aparentemente, esta não é a forma como Deus vê as coisas.
Quando Abraão insiste com Deus para que salve a cidade por causa dos fiéis que aí havia, Deus
diz-lhe que não havia sequer 10 pessoas fiéis a viver no local. O que devemos concluir disso? Talvez
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que a questão das crianças a perecerem devido aos pecados dos seus pais seja algo que tenhamos 
de perguntar a Deus quando O virmos.

3. Outra parte problemática desta narrativa é a disposição de Lot de oferecer as suas filhas à
fúria da multidão de homens à sua porta. Essa multidão depravada teria violado as raparigas e,
provavelmente, te-las-ia matado. A sua depravação sexual levou-os a rejeitarem a oferta de Lot a
favor dos estranhos dentro de casa.
O que deveríamos nós concluir sobre Lot a partir desta oferta das suas filhas? Que espécie de pai
poria as suas filhas em risco desta forma? Este momento diz-nos muito sobre o stresse em que Lot
estava, e sobre a forte influência da cultura em que ele vivia.
O Comentário Adventista do Sétimo Dia, volume 1, pág. 337, comenta: “A crença no solene dever
da hospitalidade, tão altamente estimada entre as nações orientais, explica a sua decisão, embora
não a justifique. Aquele que acolhesse um estranho sob o seu cuidado e proteção tinha o dever
de defendê-lo, mesmo à custa da própria vida. Em alguns países do Oriente Médio, o dever da
hospitalidade é ainda hoje considerado sob essa luz. Talvez só para uma mente oriental é que a
obrigação de um anfitrião para com os seus convidados poderia justificar ou pelo menos desculpar
a conduta de Lot nessa ocasião. A pureza das suas duas filhas numa cidade como Sodoma é
evidência do grande cuidado com que Lot as havia criado e prova que a oferta não foi feita de
maneira leviana.”

4. Ellen G. White partilha o seguinte sobre a oportunidade que Deus deu aos cidadão de Sodoma, de
O conhecerem.
“Por ocasião da mudança de Lot para Sodoma, a corrupção ainda não se tinha tornado geral, e
Deus, na Sua misericórdia, permitiu que raios de luz brilhassem no meio das trevas morais. Quando
Abraão resgatou os cativos dos elamitas, a atenção do povo foi chamada para a verdadeira fé.
Abraão não era um desconhecido para o povo de Sodoma e o seu culto ao Deus invisível tinha
sido tema de ridículo entre eles; mas a sua vitória sobre forças muito superiores, bem como a sua
disposição magnânima para com os prisioneiros e os despojos, causaram espanto e admiração.
Enquanto a sua capacidade e bravura eram exaltadas, ninguém podia evitar a convicção de que
tinha sido um poder divino que fizera dele um vencedor” (Patriarcas e Profetas, p. 128, ed. P. SerVir).

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
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III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Há, na maior parte das cidades, pessoas que praticam os pecados que condenaram Sodoma e Gomorra. 
Embora muitas pessoas censurem, simplesmente, estes males, há coisas que os cristãos podem fazer para 
ajudar a espalhar uma influência positiva centrada em Deus.
Ao fechar, tome alguns minutos para pensar numa lista de possíveis projetos que a sua classe possa vir a 
fazer para tornar a sua comunidade num local melhor. Talvez a sua classe possa escolher um projeto que se 
foque numa população pouco assistida, como é o caso das pessoas idosas, das deficientes ou de crianças 
pequenas.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Não fazia parte do plano de Deus sentenciar Sodoma, Gomorra e as outras cidades da planície de Mamre 
de modo tão severo. As decisões tomadas por essas pessoas ímpias selaram a sua destruição.
Esta história está incluída na narrativa bíblica como uma advertência sobre os perigos de viver perto 
ou de nos associarmos com aqueles que estão a fazer o mal. Contudo, Deus não deseja que nenhum de 
nós pereça, mas que todos cheguemos a arrepender-nos. Foi este amor que levou Deus à porta de Lot. 
Foi este amor que levou os anjos a, praticamente, arrastarem a família de Lot da sua casa, berrando e 
estrebuchando. Deus recusa-se a deixar-nos até nos ter dado cada oportunidade para sermos salvos.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 13, ed. P. SerVir.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Discutindo as Questões
Os jovens respeitam quando os adultos estão dispostos a discutir questões difíceis com eles, admitindo 
que não sabem todas as respostas.
Ao ensinar esta lição, incentive os alunos a explorar as partes difíceis como: A destruição de todos os 
habitantes de Sodoma e Gomorra, a oferta de Lot das suas filhas à multidão furiosa, a hesitação da 
família de Lot em deixar a sua casa mesmo em face de uma morte anunciada, as tentativas de Deus em 
nos salvar mesmo quando parece haver poucas hipóteses de aceitarmos a salvação.
Não deve ser permitido que estes assuntos se tornem no foco do estudo da lição, mas deveriam 
ser considerados na discussão. Procure, também, oportunidades para fazer comparações entre o 
comportamento dos habitantes de Sodoma e o das pessoas de hoje. Por exemplo, incentive os alunos 
a comparar a atual aceitação da homossexualidade com a forma como Deus vê este pecado e a sua 
prática em Sodoma.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 10
Ganha Algumas... e depois Outras

História das Escrituras: Génesis 24 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 14, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Já no inverno da sua vida, Abraão perguntava-se como é que Deus iria cumprir a Sua promessa de fazer 
dele uma grande nação. No fim de contas, Isaque ainda estava solteiro e a Sara já tinha falecido. Ele próprio 
já tinha 140 anos. Chamando o seu servo de confiança, Eliezer, Abraão disse-lhe: “Que eu te faça jurar, pelo 
Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, 
no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o 
meu filho Isaque” (Génesis 24:3 e 4, ARC).
O futuro do povo de Deus pende na balança. Assim, Eliezer junta uma caravana de 10 camelos carregados 
de dádivas. Ele viaja para uma cidade chamada Nacor, onde encontra uma mulher muito bela (ver 
versículos 16-18). Rebeca é muito simpática. É bela e hospitaleira. Oferece água a Eliezer. Mas, note, ela 
é simpática, e mais ainda. “E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei, também, água para os teus 
camelos, até que acabem de beber” (versículo 19, ARC).
Rebeca fez tudo o que se esperava que fizesse, e mais ainda. Foi o mais ainda que fez toda a diferença. 
Mudou a sua vida, já para não falar na História mundial. Ela tornou-se na matriarca do povo de Deus. 
Desfrutou de uma admirável aventura com Deus. E nenhuma geração desde então, esqueceu o seu nome. 
Porquê? Porque ela fez o que era esperado que fizesse, e depois mais ainda.
Esta lição tem muito a ensinar-nos sobre caminhar a segunda milha. Também é uma história útil quando se 
está a pensar sobre as virtudes desejadas num futuro cônjuge. E, por fim, dá-nos um lembrete encorajador 
de que Deus se preocupa com o componente social da nossa vida.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Descobrir o poder casamenteiro de Deus conforme se mostra na união de Isaque e Rebeca. (Saber) 3 

Ver a diferença que ir além do esperado pode fazer nos relacionamentos. (Sentir)
3 Ter a oportunidade de se comprometerem a fazer sempre o que é esperado, e mais ainda. (Responder)

III. EXPLORAR
3 O amor é...
3 Casamento
3 Namoro
3 Serviço
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas. 
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Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Abundam histórias sobre a disposição de ‘e-mais-ainda’ que prevalece na loja de roupas Nordstrom. Por 
exemplo, um executivo de um revendedor nacional precisava de um fato para uma viagem de negócios. 
Como a sua mulher falava constantemente sobre a Nordstrom, ele aventurou-se a ir à tão falada loja de 
revenda.
Ele investiu em dois fatos – um em saldo, o que significava que não conseguia que fossem feitas 
alterações no mesmo dia. No entanto, o fato feito à medida foi prometido para o dia seguinte. A caminho 
do aeroporto de Seattle, parou para ir buscar o fato. Para seu desapontamento, ainda fazia parte da lista 
‘a-fazer’ do alfaiate.
Nessa noite, quando deu entrada no hotel em Dallas, recebeu uma encomenda à chegada. Sim, era da 
Nordstrom. Três gravatas de seda, caras, (que ele não tinha encomendado) acompanhavam o seu fato – 
com os cumprimentos de uma das maiores lojas ‘e-mais-ainda’ da América. Metido no bolso do fato estava 
um lenço de pedido de desculpas de um vendedor que tinha ligado para casa do executivo para saber o 
itinerário dele, tendo sido informado por uma das suas filhas.
Histórias como estas abundam no mundo do Nordstrom. O que realmente interessa é que a Nordstrom 
encontrou uma mina de ouro ao dar, aos seus empregados, o poder não só de fazerem o seu trabalho, mas 
fazerem o que é requerido... e-mais-ainda. É uma cultura corporativa que desafia os seus empregados a 
exceder as expectativas. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Quando Deus faz o papel de casamenteiro, Ele acerta sempre! Para matriarca da Sua nação escolhida, 
Deus elegeu uma mulher que é um modelo de caráter exemplar. Ela não só dá de beber a Eliezer – o que 
se esperava que ela fizesse – mas oferece-se, também, para dar de beber à sua caravana de camelos. Ao 
percorrer a segunda milha, ela foi abençoada por Deus. Agora imagina o que poderia acontecer se vivesses 
a mesma paixão de exceder as expectativas. O que significaria isso nos teus relacionamentos? Como te 
afetaria espiritualmente? A nível académico? A nível profissional? 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Porque é que achas que Abraão insistiu que a esposa de Isaque viesse “da minha terra e da minha 
parentela” e não dos cananeus?
3 Como pensas que Isaque se sentiu quando o seu pai arranjou o seu casamento?
3 Há algum conselho nesta história que seja útil quando se está a escolher um futuro cônjuge? Qual é?
3 Temos um vislumbre do caráter de Rebeca quando ela se oferece para tirar água para os camelos 
de Eliezer. Como seria esta espécie de caráter visto hoje? Que sugestões deste espírito ‘e-mais-ainda’ 
tens visto nos teus amigos?
3 O que é que esta história te diz sobre Abraão? Isaque? Eliezer? Rebeca?
3 Como é que esta história nos informa sobre a nossa compreensão do romance moderno?

Use os seguintes textos como passagens mais fáceis de ensinar e que se relacionam com a história de hoje: 
I Reis 3:7-15; Atos 21:1-6; Mateus 5:27-30, 39-41; I Coríntios 13; II Timóteo 2:22. 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas. 
Para esta história devia ser fácil fazer os alunos pensar sobre como seria se os seus pais tivessem a tarefa 
de fazer arranjos para os casamentos dos seus filhos, tal como Abraão fez para Isaque. Peça aos alunos que 
pensem em qualidades de caráter que seriam importantes para os seus pais num futuro genro ou nora. A 
partir desta abertura, oriente a discussão para as seguintes áreas:

1. Note o que era importante para Abraão na escolha de uma esposa para Isaque. Ela não deveria vir
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dos cananeus. Mais ainda, Eliezer queria alguém que não cobrisse apenas o básico da hospitalidade; 
pedira, como sinal de Deus, que a mulher fosse além da simpatia básica e se oferecesse para cuidar 
também dos camelos.

2. Debata a abordagem de Eliezer para saber a vontade de Deus. Está claro que ele compreendia 
os elevados riscos envolvidos nesta decisão. Ele teve o cuidado de não ir contra a vontade de 
Deus. Portanto, orou fervorosamente (Génesis 24:12-21) e fez um plano para a forma como ele iria 
encontrar a mulher certa. A resposta direta de Deus foi imediata. Ainda é válida uma abordagem 
assim, hoje? Poderemos saber a vontade de Deus ditando-Lhe as circunstâncias que deveria usar 
para revelar a Sua vontade?

3. Labão aceitou rapidamente o anel e as pulseiras em troca da sua irmã, Rebeca. O costume de dar 
prendas a membros da família da noiva pode ser traçada aos tempos de Hammurabi (1728-1686
a.C.). Talvez tenha surgido de uma era em que os homens compravam uma noiva. O que é que a 
imagem de Labão em Génesis 24:29-33 te diz sobre a espécie de homem que ele era? Contrasta o 
que ele revela do seu caráter com o de Rebeca.

4. Considera outro instantâneo do caráter de Rebeca em Génesis 24:49-61. Na antiga cultura era costume 
a família ficar com a futura noiva antes do casamento. Em alguns casos, a mulher ficaria em sua casa 
durante um mês, mas nesta história a família pediu um período de 10 dias (versículo 55). Contudo, 
Rebeca pesa as circunstâncias e faz conhecida a sua preferência – começar a viagem imediatamente. 
Tal como Abraão tinha feito muitos anos antes, ela estava disposta a dar um passo de fé.

5. Vale a pena notar duas palavras na cena final desta história. No último versículo do capítulo 24, diz-
-se: “[Isaque] amou-a. Assim Isaque foi consolado” (ARC). Que imagem enternecedora da bondade 
de Deus ao levar essa mulher de tão longe do seu lar para um casamento em que ela 
experimentaria o amor. Mais ainda, ela levou consolo a essa união. Discuta os antigos casamentos 
orquestrados por Deus à luz daquilo que mantém unidos os casamentos de hoje.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Fazendo o Papel
Uma forma eficaz de ajudar os alunos a aprender é através da atuação. Depois dos alunos estarem 
familiarizados com a história do casamento de Isaque e Rebeca, faça voluntários fazer o papel dos atores 
principais na história. Poderá querer que façam o papel num cenário contemporâneo. Para ser mais 
engraçado, poderá pedir que o papel seja feito num género específico, tal como country ou western.
Prepare a audiência dando-lhe perguntas a serem discutidas no fim da atuação. Exemplos incluem: 
Será que isto funcionava na vida real? Porquê ou porque não? Como lidarias com a situação? De que 
maneiras seria o papel contemporâneo desta história diferente do original?
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III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Leia e discuta o parágrafo final do capítulo 14 de Patriarcas e Profetas, p. 146, ed. P. SerVir:
“O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente, no seu caráter, daquele amor 
que se desperta por um impulso e que morre subitamente quando severamente provado. É pela fidelidade 
para com o dever na casa paterna que os jovens se devem preparar para os seus próprios lares. Pratiquem 
eles aqui a abnegação, e manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim, o amor será fortalecido no 
seu coração, e aquele que sai de um lar assim, para se colocar como chefe da sua própria família, saberá 
como promover a felicidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez 
de ser o final do amor, será, simplesmente, o seu começo.”
Peça aos alunos que façam uma lista de coisas específicas que poderão fazer durante a semana para 
praticarem “fidelidade para com o dever na casa paterna.” 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
A história de Rebeca se tornar esposa de Isaque é uma poderosa imagem da liderança de Deus nos 
nossos assuntos sociais. Além disso, é um caso para estudo sobre o caráter. Ao ir para além daquilo que era 
esperado, Rebeca assegurou o seu lugar na História. Ela fez o mínimo, e depois mais ainda.
Portanto, qual é o teu quociente de ‘e-mais-ainda’? O apóstolo Paulo disse: “E, tudo o que fizerdes, fazei-o 
de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da 
herança, porque a Cristo, o Senhor, servis” (Colossenses 3:23 e 24, ARC).
Desafie os alunos a atacarem cada aspeto da vida com todo o seu coração, “como ao Senhor.” Conforme 
estudámos no caso de Rebeca, vale a pena considerar um alvo a alcançar no que respeita à nossa vida 
social.  Mas é também um alvo ideal tentar isso na escola, em casa e na igreja.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 14, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 11
Roubo de Identidade

História das Escrituras: Génesis 25:19-34; 27 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 15, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Esta história é o primeiro caso registado de roubo de identidade. Na altura desta história, Isaque tinha 
cerca de 137 anos. Estava cego. Pensando que a sua vida estava praticamente no fim, chamou o seu 
filho mais velho, Esaú, para transferir a bênção para ele. Na cultura antiga, o filho mais velho recebia uma 
porção dobrada de bênção porque era sua responsabilidade tomar conta da família depois da morte do 
pai. Desejando esta bênção, Jacob conspirou com a sua mãe, Rebeca, e roubou a identidade do seu irmão.
Uma série de temas, particularmente importantes para os jovens de hoje, emergem desta história. Quando 
Satanás tentou Jesus no deserto (Mateus 4:1-11), foi neste ponto de identidade que Satanás tentou 
enganar Jesus: “Se és o Filho de Deus” (versículos 3, 6, ARC). Mas Jesus tornou claro que sabia Quem era e 
que não havia razão para o provar. Ainda hoje, Satanás é um mestre de roubo de identidade espiritual. É 
importante que os jovens saibam quem são em Cristo.
Um segundo tema desta história lida com o assunto da gratificação adiada. Se Jacob tivesse confiando em 
que Deus cumpriria a promessa da primogenitura, teria poupado a si próprio um imensurável sofrimento. 
Infelizmente, ele não pôde esperar e, assim, viveu à altura do seu nome, “o enganador.”
Um último tema que está engastado neste texto tem a ver com o assunto da integridade. Entre Jacob e 
Rebeca, há muito a discutir sobre a honestidade e o papel que esta virtude tem na vida do cristão.
Uma forma de abordagem destes temas que poderá desejar é através das lentes da dinâmica familiar. Se 
os alunos acreditarem que a sua família é disfuncional, em muitos aspetos não são assim tão diferentes 
das famílias de antigamente.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Aprender o valor da gratificação adiada. (Saber)
3 Experimentar a convicção de viver uma vida integra. (Sentir)
3 Serem incentivados a moldar um caráter cristão nas decisões diárias. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Comportamento (Cristão)1

3 Identidade (pessoal)
3 Integridade
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas. 
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Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Pode ter visto na televisão, anúncios que retratam a horrível natureza do roubo de identidade. Uma 
mulher de idade, sentada numa cadeira e a falar com voz de homem. Fala da sua camioneta com pneus 
Daytona, com para-choques com uma mulher nua, prateada, e com dados pendurados no retrovisor. 
Outro anúncio tem um homem, sentado num corta-relvas que, com voz feminina, fala das suas unhas 
com aplicações de diamantes e se gaba de ser a pessoa mais bem-vestida de todo o bairro.
O roubo de identidade é um crime. Ele acontece quando uma pessoa usa, conscientemente, sem 
autorização, um meio de identificação de outra pessoa com a intenção de cometer ou ajudar ou incitar 
qualquer atividade ilegal que constitua uma violação da lei local ou nacional. É um crime em crescendo na 
América. Em 2014, 9.9 milhões de Americanos foram vítimas de roubo de identidade que lhes custou mais 
de cinco biliões de dólares. Na América, a cada 79 segundos alguém se torna vítima de um roubo de 
identidade. A tecnologia abriu oportunidades para este crime ao ponto de alguns especialistas 
predizerem que em poucos anos haverá, ali, uma crise massiva de roubo de identidade.
A tragédia com o roubo de identidade é que poderá passar toda a vida a construir o seu crédito, a formar uma 
identidade positiva e, de um momento para o outro, alguém pode roubar a sua identidade e destruir o seu futuro. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Hoje, a lição apresenta-nos o primeiro caso documentado de roubo de identidade. Jacob roubou a 
identidade de Esaú, e as consequências foram graves. Durante mais de 20 anos, viveu angustiado pelo  seu 
pecado. E destruiu uma família já de si fervilhante de disfunção.
O diabo gostaria muito de destruir a tua identidade da mesma maneira. Em vez de confiares completamente 
em Deus, o diabo espera sabotar a tua alma levando-te a fazer concessões. O diabo convida-te a ir por 
atalhos em vez de esperares em Deus. Quer que tu faças batota, em vez de seres honesto. Ele delicia-se 
com cada pecado, não importando quão pequeno, pois cada pequeno pecado erode a tua identidade 
como filho de Deus. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Lê a história toda e reflete sobre as lições espirituais que sobressaem para ti.
3 Faz um círculo à volta das frases da história que são novas para ti.
3 O que te ensina a história sobre integridade?
3 O que nos ensina a história sobre a gratificação adiada?
3 Além da importância da integridade e da gratificação adiada, que outras lições emergem desta história?
3 Quais são as emoções principais da história? Sublinha as frases do texto que captam essas emoções.
3 Qual é o versículo-chave na história? Porquê? 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Ao guiar os alunos pela história de Jacob e Esaú, pode achar útil partilhar algumas das seguintes 
perspetivas.

1. A primogenitura era um símbolo de tomar a responsabilidade de cuidar do bem-estar da família.
Mas, com a responsabilidade, vinham privilégios. Por exemplo, o recebedor da primogenitura
(tipicamente o filho mais velho) desfrutava do estatuto de líder da família e recebia uma porção
dobrada da herança (ver Deuteronómio 21:15-17). Esta primogenitura era, obviamente, mais
importante para Jacob do que para o seu irmão. É interessante notar que Esaú não foi o único
homem a realizar uma penhora dessas. No fim dos anos 1920, arqueólogos descobriram uma tábua
de argila na cidade iraquiana de Nuzi, que fala de uma troca idêntica. Neste outro caso, contudo, o
homem recebeu pelo menos “três ovelhas” em vez de uma taça de guisado!
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2. A passagem da primogenitura é estranha à nossa forma de pensar. Ellen G. White alarga a ideia
da venda da primogenitura para incluir outras áreas da vida. “Multidões estão a vender a sua
primogenitura para fazer a vontade aos seus sentidos. Sacrificam a saúde, enfraquecem as suas
faculdades mentais, e perdem o Céu, tudo isso pelo prazer temporário que os enfraquece e os
avilta. Esaú acordou demasiado tarde para recuperar a sua perda. Assim será, também, no dia de
Deus com aqueles que trocaram o seu estatuto como herdeiros do Céu pela gratificação egoísta” 
(Beginning of the End, p. 83).

3. Jacob e Rebeca foram ao mínimo detalhe para enganar Isaque. Este homem idoso teve todos os
seus sentidos ludibriados. A sua visão não era de confiança. Apalpou os braços peludos e enganou-
-se. Cheirou o aroma a terra das roupas de Jacob e calculou mal. Ouviu a voz e foi enganado.
Provou o guisado e pensou que sabia o que estava a comer, mas as suas papilas gustativas também
falharam. O engano é diabólico.

4. Pensa nas consequências do pecado. Quem pagou um preço mais elevado por esta derrocada
familiar? A sua vida familiar foi destruída e, consequentemente, cada membro da família sofreu
muitas horas solitárias de separação, desilusão e vergonha. Rebeca nunca mais veria o seu filho
favorito. Jacob enfrentava, agora, uma vida sem o pai, sem a mãe e sem o irmão. Esaú ficaria
obcecado com amargos sentimentos de vingança. E Isaque morreria sabendo que tinha sido
logrado e que a sua família tinha sido estilhaçada.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Aprendizagem Experimental
Aprendemos mais profundamente quando experimentamos algo. Por exemplo, uma das melhores 
maneiras de ensinar gratificação adiada é convidando os alunos a viverem-na. Uma das formas é 
oferecer rebuçados M&M (ou uma nota de 5€ ou qualquer outro regalo) a qualquer aluno que queira 
ter o prazer da recompensa imediatamente. Para aqueles que desejem esperar até à classe da 
semana seguinte, prometa uma recompensa maior, tal como uma saqueta inteira de M&M’s. É 
certo que a aprendizagem experimental é melhorada quando é dado tempo para refletir e 
debater. Neste caso, pode fazer aos alunos perguntas tais como:

3 Que fatores tiveste em consideração enquanto tomavas a tua decisão se deverias receber 
imediatamente a recompensa ou esperar por ela?
3 Como é que decidir esperar por uma recompensa maior te fez sentir?
3 Como te sentirás, na próxima semana, quando outros receberem uma recompensa maior 
enquanto tu não recebes nada?
3 O que podes aprender com este exercício que possa esclarecer as decisões que tomares na tua 
alimentação? Exercício? Sexualidade? Etc..
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III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Em grupos de quatro, descrevam a “identidade” uns dos outros. Limite as vossas descrições a qualidades 
positivas de caráter. Depois, debatam formas específicas de como o diabo poderá procurar minar a 
identidade de cada pessoa ao tentá-la nessas áreas. Por fim, discutam formas que podem usar para resistir 
às tentações do diabo. 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Há alguns anos, psicólogos conduziram uma experiência conhecida como “teste marshmallow.” Uma 
criança de quatro anos, sentada a uma mesa em cima da qual se encontrava um marshmallow, é informada 
de que a pessoa que estava a fazer a experiência tinha de sair temporariamente. Se a criança puder esperar 
que essa pessoa regresse, dar-lhe-ão dois marshmallows. Se optar por comer aquele imediatamente, pode 
fazê-lo – mas não receberá o outro mais tarde.
O que é mais fascinante sobre o estudo é a correlação entre ser capaz de, aos quatro anos, adiar a 
gratificação e o seu resultado na vida dos participantes. Uma equipa de investigação da Universidade de 
Standford estudou as crianças durante muitos anos. Considere o relatório:
“Aqueles que foram capazes de, aos quatro anos, esperar, cresceram para se tornarem mais competentes 
socialmente, mais capazes de lidar com o stresse, e menos propensos a desistir quando sob pressão do 
que aqueles que não puderam esperar. Os que pegaram logo nos marshmallows cresceram para ser mais 
teimosos e indecisos, mais facilmente perturbados pela frustração, e mais ressentidos por não terem o 
suficiente. Mais surpreendente foi que, o grupo dos que esperaram pelos marshmallows tiveram níveis de 
SAT que mediaram 210 pontos mais do que o grupo dos que comeram logo os marshmallows!”2

Pergunte aos alunos: Os resultados surpreendem-vos? Porquê, ou porque não? Como pode o vosso caráter 
ser fortalecido pela gratificação adiada? Como é que isso afeta a vossa identidade?
__________

1. Crença Fundamental Nº 22.
2. John Ortberg, If You Want to Walk on Water, You’ve Got to Get Out of the Boat (Grand Rapids: 

Zondervan, 2001), p. 179.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 15, ed. P. SerVir.
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LIÇÃO 12
Luta junto a um Ribeiro

História das Escrituras: Génesis 28-33 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 16 e 17, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A história da salvação está profundamente embebida na vida de Jacob. Oprimido pela culpa e fugindo 
para salvar a vida, Jacob encontra Deus na sua viagem para Haran. Ele sonha com uma escada que se 
estende até ao Céu. “A escada representa Jesus,” diz-nos Ellen G. White. “Cristo liga o homem, na sua 
fraqueza e desamparo, com a fonte do poder infinito” (Patriarcas e Profetas, p. 154, ed. P. SerVir). A história 
de Jacob mostra as incondicionais aceitação e graça de Deus.
Há vários outros temas que emergem desta fase da vida de Jacob. Por exemplo, a história salienta as 
horríveis consequências do pecado. Durante mais de 20 anos, Jacob sofreu, em medo e vergonha, como 
resultado do seu engano. Todos os dias, Jacob temia que um atacante, enviado por Esaú, lhe batesse 
à porta, recordando-nos de como o pecado nos rouba da alegria e da liberdade diárias que podemos 
experimentar em Cristo. Outro tema que pode ser explorado nesta lição é a virtude da perseverança. 
Quando Jacob deu por si a receber a fraude da parte de Labão, ele avançou e trabalhou outros sete anos 
para poder casar com Raquel. Também encontramos, nesta história, o tema da reconciliação. Com o passar 
do tempo, Jacob também se reconciliou com Deus e com o seu irmão com quem estava às avessas. E, por 
fim, a ideia de Deus usar as nossas fraquezas para nos tornar fortes é um tema prevalente na vida de Jacob. 
É fácil encontrarmos falhas e insucessos na vida de Jacob; não obstante, ele elevou-se acima dos seus erros 
e emergiu um gigante espiritual. No fim, Jacob prevaleceu por causa da sua fé firme. Deus transformou a 
fraqueza de Jacob em fortaleza.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Aprender sobre a incondicional aceitação de Deus. (Saber)
3 Ser chamados a experimentar a alegria de perseverar através dos problemas. (Sentir)
3 Ser desafiados a render a Deus cada aspeto da vida. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Perdão de Deus
3 Aprender com as falhas/erros
3 Fé
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
Como alternativa, peça aos alunos para assumirem o papel da personalidade da televisão Dr. Phil e para 
darem conselhos sobre como remediar as seguintes situações familiares parecidas com a experiência de 
Jacob:
52
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Um filho mente aos pais e rouba-os. Os pais perguntam-se o que deveriam fazer com o seu filho.
Um jovem rouba o irmão. O seu irmão está tão zangado que este jovem teme pela sua vida. Como pode 
ele encontrar reconciliação com o seu irmão ofendido?
Um homem de negócios assina um contrato com o seu futuro sogro, mas quando chega a altura de fazer 
a sua parte no negocio, ele recusa-se a pagar. Em vez disso, exige que o homem de negócios continue a 
trabalhar durante mais sete anos. Seria este sogro digno de confiança? Que conselho daria ao genro?

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Um rapaz de 10 anos, começou a fazer o desporto de judo – não obstante o facto de ter ficado sem o braço 
esquerdo num acidente de automóvel. O rapaz inscreveu-se para praticar com um velho mestre de judo 
japonês. Embora estivesse a fazer grandes progressos, o rapaz sentia-se frustrado porque, depois de três 
meses, o mestre só lhe tinha ensinado um movimento.
“Sensei,” protestou respeitosamente o rapaz, “porque não posso aprender mais movimentos?”
“Continua a aperfeiçoar este movimento. É o mais importante de todos,” replicou o sensei.
Sem compreender completamente, mas confiando totalmente no professor, o rapaz continuou a treinar. 
Depois de vários meses, estava pronto para a sua primeira competição.
Surpreendendo-se a si próprio, o rapaz ganhou, com facilidade, os seus dois primeiros combates e avançou 
para a semifinal. O combate seguinte provou ser mais difícil mas, depois de algum tempo, o seu opositor 
tornou-se impaciente e atacou. O rapaz usou, agilmente, aquele movimento e alcançou a vitória.
Espantado com o seu inesperado sucesso, o rapaz estava, agora, nas finais. Desta vez, o seu opositor é mais 
rápido, mais forte e mais experiente. Durante a maior parte do combate, o rapaz parecia estar a ser vencido. 
Preocupado com a segurança do rapaz, o árbitro quis terminar o combate. “Não!” insistiu o sensei. “Deixe 
o combate continuar. O meu rapaz ainda aguenta.”
Mais tarde, durante o combate, o adversário do rapaz deixou cair a sua defesa. Instantaneamente, o rapaz
usou o seu movimento especial para o prender. Assim, o rapaz saiu com o troféu do primeiro lugar que
era quase do seu tamanho!
No caminho para casa, o rapaz e o sensei discutiram cada movimento do combate. Depois, o rapaz fez a pergunta 
que o estava a queimar: “Sensei, como é que eu venci o torneio se eu só sabia, realmente, um movimento?”
“Tu ganhaste por duas razões. Primeiro, tu quase te especializaste num dos mais desafiantes movimentos
do judo. E, segundo, a única defesa conhecida para esse movimento é o teu adversário agarrar-te pelo
braço esquerdo.” A maior fraqueza do rapaz tinha-se tornado na sua maior fortaleza. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Lembra-te dessa história da próxima vez que tiveres a tendência de te deitares a baixo por causa das 
tuas falhas. Tal como Jacob na Bíblia, tu és uma colagem perfeita de pontos fortes e fracos. Abraça-os a 
ambos. Pois Deus pode trabalhar através de ti mesmo quando te sentes inadequado; ou, melhor ainda, 
especialmente quando te sentes inadequado. É isso o que vemos na história de Jacob.
O apóstolo Paulo escreveu isto: “De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim 
habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angustias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte” (II Coríntios 12:9 e 19, ARC). 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
Convide os alunos a formarem uma fila e a representarem como Jacob se sentia durante as diferentes 
épocas da sua vida. À medida que lê a lista das experiências de Jacob abaixo, peça aos alunos que se 
deitem no chão se pensarem que Jacob se sentiu muito em baixo e fiquem de pé se acreditarem que 
Jacob se sentia especialmente forte nessa altura. Dobrarem-se pela cintura indicará um sentimento neutro 
da parte de Jacob.
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Experiências de Jacob:
3 Ao receber a primogenitura de Esaú em troca de uma taça de guisado
3 Enganando o seu pai para que lhe desse a primogenitura
3 A fugir com medo de que Esaú o matasse
3 Ao encontrar Raquel
3 Ao ser enganado (duma forma semelhante à que usou para enganar o seu pai) e a ter de trabalhar 
mais sete anos para poder casar com Raquel
3 Deitar-se com Bilha, graças a maneiras convincentes de Raquel
3 Ao deixar Labão
3 Ao se reconciliar com Esaú após 20 anos

Há quatro histórias principais incluídas nesta passagem bíblica. Divida os alunos em pequenos grupos e 
peça-lhes que decidam que lições centrais de vida emergem das seguintes histórias:

1. O  sonho de Jacob de uma escada com anjos a subirem e a descerem do Céu
2. Jacob a trabalhar para Labão em troca das suas mulheres Lia e Raquel
3. Jacob a lutar com um anjo
4. Jacob a encontrar-se com Esaú

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Existem muitas nuances nesta história que oferecem uma rica perspetiva espiritual. Aqui estão algumas 
sugestões para mais estudo:

1. Os Altos e Baixos de Jacob – A viagem espiritual de Jacob foi pontuada por altos e baixos extremos. Ele 
parecia ter batido no fundo quando clamou: “Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e 
me der pão para comer, e vestidos para vestir; ... o Senhor será o meu Deus” (Génesis 28:21 e 21, ARC). Aqui 
está um homem cuja ganância desenfreada o compeliu a usar os meios mais mesquinhos imagináveis 
para assegurar a parte de leão da herança, agora a suplicar, humildemente, pelas necessidades básicas da 
vida. A sua história oferece uma valiosa lição de humildade.

2. O Significado por Detrás dos Nomes – No mundo antigo, era dada muita importância aos 
nomes. Cada um dos filhos de Jacob e de Lia recebeu o nome que mostrava os pensamentos da 
mãe na altura do seu nascimento. Todos os nomes refletem a tensão entre as duas irmãs. O nome 
“Ruben” significa “veja um filho”. Lia estava a louvar a compaixão de Deus, que notou a sua aflição 
e lhe mostrou misericórdia. “Simeão” significa “ouvindo.” Ela confiou em Deus e Ele respondeu-lhe. 
“Levi” significa “união.” Com este filho, ela desejava que o seu marido se unisse a ela. “Judá” era uma 
expressão de louvor a Jeová. Com este filho, a alegria de Lia estava completa. Da mesma maneira, 
estudo posterior mostra que todos os filhos de Jacob tinham nomes que eram significativos.

3. O Contraste Entre as Irmãs – É digno de nota que esta “esposa de segunda-classe,” Lia, se tornou 
a mãe da semente em quem todas as nações seriam abençoadas. O Comentário Bíblico Adventista 
do Sétimo dia, vol. 1, oferece este contraste entre as irmãs: “Lia deve ter sido uma mulher piedosa, 
esposa devotada e uma mãe fiel. De acordo com o relato bíblico, ela mencionou o nome de Yahweh 
em conexão com o nascimento de três dos seus primeiros quatro filhos. Embora viesse de uma 
família idólatra, ela deve ter aceitado a religião do marido e se tornado uma sincera crente em 
Deus. Em contraste, a conversão de Raquel parece a princípio ter realizado pouco mais que uma 
mudança superficial. Conquanto externamente ela também tivesse aceitado a religião do marido,
o seu coração permanecia ligado aos velhos ídolos familiares ou, talvez, ela os tenha levado na 
tentativa de garantir a herança familiar (Gén. 31:19)” (pp 400 e 401). Raquel parece muito mais 
centrada nela própria (ver Génesis 30:1-3; 8, 15). Além disso, o tempo parece ter abrandado a 
atitude de Jacob para com Lia (ver Génesis 31:4, 14; 49:31).

4. O Combate como uma Prefiguração dos Últimos Dias – Ellen G. White entra em alguns detalhes 
para ligar a luta de Jacob com o cenário dos tempos do fim. Poderá ser útil para os alunos 
explorarem afirmações tais como estas: “A experiência de Jacob durante aquela noite de luta 
e angustia, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da 
segunda vinda de Cristo” Patriarcas e Profetas, p. 167, ed. P. SerVir). “Assim será a experiência do povo 
de Deus na sua luta final com os poderes do mal. Deus provará a sua fé, a perseverança e confiança 
no Seu poder para os livrar” (Ibid.)
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III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Faça os alunos confessarem, a Deus, por carta, lutas específicas e fraquezas. Depois, recorde-lhes a história 
de Jacob que prefigura a disposição de Deus de perdoar todos os pecadores. Talvez, tal como Jacob, 
tenham procedido mal e se encontrem na valeta da vida. Infunda, a cada aluno uma porção extra de 
esperança. Enfatize a maravilhosa graça de Deus. Recorde-se de que Deus Se especializa em resgatar 
santos do poço da fraqueza. Termine queimando as cartas de forma a que os alunos se possam alegrar no 
completo perdão de Deus. 

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
A história de Jacob está entremeada com as pedras da vida real. Ele mente. Ele engana. Ele manipula. A sua 
família redefine “disfuncional.” Ele precisa da Dra. Laura, do Dr. Phil e do Dr. Seuss! Jacob arranja confusão 
em grande escala. Ah, mas isto, inevitavelmente, prepara a plataforma para o nosso Deus mostrar a Sua 
graça.
Não obstante as falhas de Jacob, o caráter de Deus prevalece, por fim, na sua vida. Não foi uma jornada 
fácil. Ao longo do caminho, houve muitos buracos. Mas, no fim, Jacob manifestou o caráter de Cristo. Ele 
veio a amar a mulher que, por engano, se tornou sua esposa. Reconciliou-se com o seu irmão desavindo. E 
tornou-se um inteiramente devotado seguidor de Deus. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 16 e 17, ed. P. SerVir.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Uma História com Rosto
Uma maneira muito eficaz de ensinar vem sob a forma de um testemunho. Por 
exemplo, para ensinar esta lição, procure alguém da sua igreja que tenha uma 
história de triunfo sobre uma fraqueza. Pode tentar partilhar o conceito de 
Deus tornando-nos fortes na nossa fraqueza de todas as maneiras que sabe, 
mas os alunos recordar-se-ão da ideia durante muito mais tempo se ligarem 
um rosto à história. Coloque um rosto no conceito ao utilizar a abordagem do 
testemunho, ao ensino.




