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Por favor,
Papai.

Ei, Toninho,
Diana! Que tá
havendo?

Certo! A história
mais importante do
livro mais importante:
a Bíblia, o livro
de Deus.

Uma
história da
Bíblia?

Você prometeu
nos contar a História
mais importante,
lembra?

Não somente
uma história
da Bíblia. É a
Como
história de
sabemos
toda a Bíblia
—o plano de
que a
Deus para os Bíblia é o
homens.
livro de

Deus?
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Deus
não
escreve
livros,
escreve?

Deus usou 40 pessoas diferentes,
Toninho. Eles levaram mais de 1500
anos para escrever a história da Bíblia.
Ela tem 66 livros e todos concordam
e se encaixam perfeitamente uns com
os outros. Somente Deus podia fazer
um livro como esse.

Como Deus
é mesmo?

Deus se preocupa conosco e responde
quando pedimos ajuda. Ele é santo e puro.
Você não pode vê-lo mas ele vê e sabe tudo.
Ele pode fazer qualquer coisa. Deixe
papai contar a história e você vai ver.
Há muito tempo atrás Deus
criou o mundo e tudo que existe
nele. Depois Deus criou um
ardim e chamou-o de Éden.
Ele preparou esse jardim para
uma criação muito especial.

Para
nós!
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A Criação–Adão e Eva
Referência bíblica: Gênesis 1, 2

Aí Deus disse: —Agora vamos fazer os
seres humanos que serão como nós, que se
parecerão conosco.
Então, do pó da terra, o Deus Eterno
formou o ser humano. Ele soprou no seu
nariz uma respiração de vida, e assim ele se
tornou um ser vivo.

—Pó, barro?
—Claro, Toninho. Deus pode fazer tudo.

Depois o Eterno disse: —Não é bom que
o homem viva sozinho. Vou fazer para ele
alguém que o ajude como se fosse a sua
outra metade.
Então o Deus Eterno fez que o homem
caísse num sono profundo. Enquanto ele
dormia, Deus tirou uma de suas costelas e
fechou a carne naquele lugar. Dessa costela
o Eterno formou uma mulher e a deu ao
homem.

Deus fez a mulher, Eva, como esposa para
Adão.

No meio do jardim ficava a árvore
que dá vida e também a árvore que dá
o conhecimento do bem e do mal. E o
Eterno deu ao homem a seguinte ordem:
—Você pode comer as frutas de qualquer
árvore do jardim, menos a árvore que dá o
conhecimento do bem e do mal. Não coma
a fruta dessa árvore; pois, no dia em que
você a comer, certamente morrerá.

Adão e Eva viviam no jardim e
eram muito felizes. Eles estavam
perto de Deus e gostavam muito
de estar com Ele. Mas, um dia...
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Adão e Eva pecam
Referência bíblica: Gênesis 3

Satanás, o inimigo de Deus, disfarçou-se de cobra.
Ele não queria que Adão e Eva estivessem com Deus
e o obedecessem.
A cobra perguntou a Eva: –É verdade que Deus
mandou que vocês não comessem as frutas de
nenhuma árvore do jardim?
A mulher respondeu: –Menos a fruta da árvore
que fica no meio do jardim. Deus nos disse que
não devemos comer dessa fruta nem tocar nela.
Se fizermos isso, morreremos.
Mas a cobra afirmou: –Vocês não morrerão coisa
nenhuma! Vocês serão como Deus.
A mulher viu que a árvore era bonita e que
as suas frutas eram boas de se comer. E ela
pensou em como seria bom ter conhecimento.
Aí...
—Não! Não coma, Eva!
—Bom conselho, Toninho. Mas ela comeu,
e Adão também.
De repente, eles ficaram com medo. Eles se
esconderam de Deus, quando ele veio passear
no jardim. Eles pecaram quando escolheram
desobedecer a Deus. Então ele os mandou
embora—para fora do jardim
do Éden.
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Mandou eles
embora? Deus
não amava eles
mais?
Eu não teria
dado ouvidos
ao diabo!

Eles viram Deus
novamente?
Ei, calma! Deus ainda
os amava. Mas ele odeia
o pecado. O pecado nos
separa de Deus.
Por que, então,
Deus pôs a
árvore lá?
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Deus amava
Adão e Eva. Ele
queria que eles
tivessem uma
escolha: escolher
por si mesmos
amar e obedecer
a Ele. Mas eles
escolheram
desobedecer a
Deus. Eles não
sabiam como a
separação de Deus
seria terrível.

E porque eles
escolheram pecar,
todo mundo que
veio depois deles
também nasceu
pecador e separado
de Deus.

Não apenas por causa deles,
Toninho. Todos nós pecamos,
quando fazemos coisas erradas.
Mas não se preocupe. Deus
tinha um plano maravilhoso
para nos trazer de volta para Ele.
Ele somente precisava de uma
pessoa perfeita.
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Você quer dizer
que não podemos
estar com Deus
por causa deles?
Isso não é justo!

Quando tudo
estava pronto, Deus
colocou seu plano em
ação. Começou com
um bebê!
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Nasce Jesus

Referência bíblica: Mateus 1, Lucas 2

Deus deu o próprio Filho dele a Maria como um bebê.
Ele escolheu José para ajudar Maria a cuidar do menino.
E porque o bebé era o Filho de Deus, ele nasceu sem
pecado.
Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e
disse: —Maria terá um menino. E você lhe dará o nome
de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados
deles (“Jesus” significa “O Senhor que salva”).
Bem antes que o bebê nascesse, José e Maria tiveram
que ir a Belém.
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Enquanto estavam em Belém, Maria deu à luz o seu
primeiro filho.
Deus mandou anjos para contar aos homens o
nascimento de seu Filho. Eles vieram para ver esse
tremendo acontecimento: o Filho de Deus nascido
como um bebê!
—Jesus cresceu como vocês, crianças!
—Ele foi para a escola, papai? E brincou?
—Sim, Toninho. Ele também obedecia aos seus
pais, e era obediente ao seu verdadeiro pai, Deus.
E ele nunca pecou!
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Jesus, o Mestre

Referência bíblica: Lucas 2, Mateus 22, João 3

Quando tinha 12 anos, Jesus esteve em
Jerusalém, com os professores da Lei.

Seus pais o encontraram no Templo, sentado
com os professores da Lei, ouvindo e fazendo
perguntas. Todos os que o ouviam estavam
muito admirados com a sua inteligência e com as
respostas que dava.
Jesus crescia no corpo e em sabedoria, e tanto
Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele.

Quando tinha 30 anos, Jesus começou a ensinar
e a pregar. Ele ensinava que Deus se preocupa em
como as pessoas pensam e agem. Ele disse: “Ame

o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com
toda a alma e com toda a mente. Este é o maior
mandamento. E o segundo mais importante é
parecido com o primeiro: Ame os outros como você
ama a você mesmo”.

Jesus ensinou sobre o plano maravilhoso de
Deus para nos trazer de volta para ele.
Ele disse: “Deus amou o mundo de tal maneira,

que deu o seu único Filho, para que todo aquele
que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna”.

—Eu creio em Jesus, papai!
— Ótimo, Diana!
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Jesus, Aquele
que cura
Referência bíblica: Mateus 4, 9

Jesus também ajudou as pessoas
a verem como Deus é. Ele mostrou
a elas que Deus as ama. Uma
das maneiras que ele usou para
mostrar isso foi curando todo tipo
de doenças e enfermidades.
Por isso o povo levava a Jesus
pessoas que sofriam de várias
doenças e todos os tipos de
males, isto é, pessoas dominadas
por demônios, epiléticos e
paralíticos, e ele curava todos.
Uma vez um chefe se ajoelhou
na frente de Jesus.
—A minha filha acaba de
morrer! —ele disse—.
Venha e ponha as
mãos sobre ela para
que torne a viver.
Jesus entrou
no quarto em que
a menina estava,
pegou-a pela mão,
e ela se levantou!
—Uau! Jesus curava as
pessoas mesmo, papai?
—Isso mesmo
Toninho. E ele ainda
cura hoje. Nada é difícil
demais para ele.
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Jesus, o operador de
milagres
Referência bíblica: Mateus 14, João 6

Jesus fez outras coisas tremendas e maravilhosas.
Ele acalmou tempestades e andou sobre as águas!
—Deve ter sido incrível!
—E foi, Toninho! Outra vez uma multidão de mais
de 5000 pessoas seguiu Jesus a um lugar distante.
Os amigos e seguidores dele, os discípulos, queriam
mandar a multidão embora porque já tinha passado
da hora do jantar.
Mas Jesus respondeu: —Eles não precisam ir
embora. Dêem vocês mesmos comida a eles.
André disse: —Está aqui um menino que tem cinco
pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto
para tanta gente?
Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os
distribuiu a todos; e fez o mesmo com os peixes.
E todos comeram à vontade.
Ele disse aos discípulos: —Para não se perder
nada, recolham os pedaços que sobraram.
Eles ajuntaram os pedaços e encheram doze
cestos com o que sobrou dos cinco pães.
—Sobrou mais do que a comida que eles
tinham no começo!
—Isso mesmo, Diana. Jesus estava
ensinando que ele pode cuidar de
todas as necessidades deles. Ele faz
a mesma coisa por nós, quando lhe
pedimos.
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Jesus e as crianças
Referência bíblica: Mateus 19, Marcos 10

—Jesus mostrou às pessoas que Deus ama as crianças.
Ele as curou, deixou que elas o ajudassem (como o
menino que tinha a comida), e até ressuscitou-as dos
mortos.
Depois disso, levaram algumas crianças para Jesus
pôr as mãos sobre elas e orar, mas os discípulos os
repreenderam. Aí ele disse: —Deixem que as crianças
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venham a mim e não as proíbam, porque o Reino do
céu é dos que são como estas crianças.
Então pôs as mãos sobre elas e foi embora.
—Eu também quero ser abençoado por Jesus!
—Você pode ser, Toninho! Jesus é o mesmo hoje e ele
ama as crianças do mesmo jeito.
—Por isso nem todo mundo gostava dele. O que ele
fazia e ensinava deixava os chefes religiosos com raiva.
Eles estavam com ciúmes porque as pessoas gostavam
muito de Jesus. Então eles decidiram se livrar dele.
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A prisão e o julgamento
de Jesus
Referência bíblica: Lucas 22, João 19

—Uma noite, quando Jesus estava conversando
com seus amigos, os chefes religiosos mandaram uma
multidão com paus e espadas.
Os discípulos disseram: —Senhor, devemos pegar
nossas espadas e atacar?
Um deles feriu com a espada o empregado do
Grande Sacerdote, cortando a sua orelha direita.
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Mas Jesus disse: —Parem com isso!
Aí tocou na orelha do homem e o curou.
—Jesus curou um de seus inimigos?
—Sim, Diana. Ele ama todo mundo.
Eles pegaram Jesus e o prenderam. Eles o levaram para
Pilatos, chefe da região, e o colocaram em julgamento. Os
soldados bateram em Jesus, colocaram espinhos em sua
cabeça e zombaram dele. Então Pilatos falou ao povo:
—Vejam! Vou trazê-lo aqui para que saibam que
não encontro nenhum crime nele.
Mas eles gritavam: —Crucifique!
Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado.
—Mas ele não fez nada errado! Isso não é certo!
—Você tem razão, Toninho. Mas lembre-se: Deus
tinha um plano.
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Jesus morre na cruz
Referência bíblica: Lucas 23

—Eles pregaram Jesus na cruz.
Jesus disse: —Pai, perdoa essa gente. Eles não
sabem o que estão fazendo.
Levaram também dois criminosos para serem
mortos com Jesus. Um dos criminosos crucificados
ali o insultava, dizendo: —Você não é o Messias?
(“Messias” é outro nome para o Filho de Deus).
Então salve a você mesmo e a nós!
Mas o outro o repreendeu, dizendo: —Você
não teme a Deus? Todos nós estamos debaixo da
mesma condenação. O nosso sofrimento é justo
porque estamos recebendo o castigo pelo que
fizemos, mas ele não fez nada de mau.
Então disse: —Jesus, lembre-se de mim quando o
Senhor vier como Rei!
Jesus respondeu: —Eu lhe afirmo que hoje você
estará comigo no paraíso.
—Ele foi morar com Jesus depois que ele morreu?
—Isso mesmo, Diana!
—Depois Jesus gritou por seu Pai, Deus, e morreu.
—Ei, Jesus é a pessoa no plano de Deus?
—Claro, Toninho. Deus enviou seu próprio perfeito
Filho, Jesus. E ele morreu para levar o castigo pelos
nossos pecados.
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Jesus está vivo
Referência bíblica: Mateus 28, Lucas 24

Os amigos de Jesus colocaram o corpo dele num túmulo.
No domingo bem cedo duas mulheres foram ao túmulo.
De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo
do Senhor veio do céu, tirou a pedra e sentou-se nela.
Então o anjo disse às mulheres: —Não tenham
medo! Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi
crucificado, mas ele não está aqui; já ressuscitou, como
tinha dito. Agora, vão depressa e contem aos seus
discípulos.
—Esta é a melhor parte!
—Certo, Toninho! Depois que ele havia pago
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pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou dos mortos.
Este foi o plano de Deus desde o começo.
Mais tarde, quando os discípulos estavam falando
sobre isso, Jesus apareceu de repente no meio deles,

dizendo: —Que a paz esteja com vocês!
Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram
que estavam vendo um fantasma.
Mas ele disse: —Por que estão assustados? Por que há
tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas
mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo.
Toquem em mim e vocês crerão, porque um fantasma não
tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho.
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Onde está Jesus agora?
Referência bíblica: João 16, Atos 1

—Jesus esteve com seus discípulos por muitas
semanas.
—Eles devem ter ficado alegres!
—Sim, mas onde está Jesus agora?
—Boa pergunta, Diana.
Jesus falou: “Eu afirmo que é melhor para vocês que
eu vá. Pois, se não for, o Auxiliador não virá; mas, se
eu for, então o enviarei a vocês”.
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Quando Jesus terminou de falar com os discípulos,
eles o viram subir para o céu e desaparecer dentro duma
nuvem.
Dois anjos disseram para eles: “Esse Jesus que estava
com vocês e foi para o céu, voltará do mesmo modo
que o viram subir”.
Um dia Jesus voltará para todos os filhos de Deus.
Isto é, todos os que crêem que Jesus morreu por eles e os
perdoou. Nós vamos morar com ele para sempre. Nada
vai nos separar do amor de Deus novamente!
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Eu quero ser filho
de Deus, para
que eu possa
morar com Ele.

Legal, Toninho! Essa vai ser a decisão mais importante
de sua vida! A Bíblia diz que o nosso
pecado nos separa de Deus. E diz: “Se você declarar
com os seus lábios: ‘Jesus é o Senhor’ e no seu
coração crer que Deus o ressuscitou, você será
salvo. Porque cremos com o nosso coração e somos
aceitos por Deus; declaramos
com os nossos lábios
e somos salvos”.
Eu posso falar isso!
Rm 10.9,10.
Eu creio em Jesus
de verdade!

Então vamos dizer para Deus. Ele sempre
escuta, Toninho. Ele ouve nossas orações
e nos responde. Fale essa oração comigo.
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Querido Deus, sei que tenho pecado. Eu fiz
escolhas erradas e pratiquei coisas más. Lamento
muito. Por favor, me perdoa. Eu sei que teu Filho
Jesus morreu pelos meus
pecados e creio que tu o
ressuscitaste dos mortos.
Eu quero que Jesus seja
meu Senhor. Obrigado por
me amares e por me fazeres
teu filho. Agora, por
favor, enche-me com o teu
Espírito Santo, para que
eu tenha toda a força que
preciso para te obedecer.
Amém.
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Uau! Eu sou filho de
Deus agora, não sou?

Com toda certeza!
Agora, para conhecer melhor
a Deus, não esqueça de falar
com ele em oração e ler sobre
ele no livro dele, a Bíblia.
Quais
Deus fala com você através
da Bíblia e lhe conta sobre as são elas,
papai?
coisas importantes que ele
tem para
você fazer.

Amar a Deus,
falar para as
pessoas de
Jesus e
mostrar para
elas o amor e o
poder de Deus

Jesus disse para os seus seguidores: “Vão e
façam discípulos... ensinando-os a obedecer a
tudo que tenho mandado, e lembrem-se de que
estarei com vocês todos os dias”. Mateus 28.19,20.
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Depois que Jesus foi para o céu, ele
enviou o Espírito Santo para nós. Ele
vai guiar e ensinar você e lhe dar a força
especial de Deus para falar para os outros.

Eu quero
falar para
os meus
amigos.

Ei, aconteceu a
melhor coisa!
E pode acontecer
com você
também! Você
pode crer e fazer a
mesma decisão
que eu fiz!
Ore, e Deus vai
ouvir você.
Ele ama você.
Ele vai lhe
perdoar e fazer de
você filho dele.

MIS Portuguese.indd 31

9/30/21 12:06 PM

“Dê uma olhada no Livro de Deus.
Comece a maior aventura
da sua vida!”
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