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George ouviu o barulho da porta de uma carruagem batendo 
lá fora. Era o pai dele que estava chegando. Ele entrou pisando 
duro e viu George nas escadas. 

Mostre a Ilustração 1
“Então, você nem tem 

vergonha suficiente na cara para 
se esconder! Eu imaginaria que 
você tivesse aprendido alguns 
modos depois de passar um mês 
na prisão.”

George virou para o seu pai com uma expressão brava e 
desafiadora em seus olhos. “Eu aprendi que as refeições em 
prisões alemãs são horríveis e aprendi o quanto você se importa 
comigo. Você poderia ter pago a minha fiança bem mais rápido.”

Não havia sido a primeira vez que o George tinha problemas 
com a lei. Desta vez ele havia tentado sair da hospedagem do 
vilarejo sem pagar a sua conta.

A bravura de seu pai transformou-se em profunda tristeza 
por um momento. “Você só tem 18 anos e já é um ladrãozinho, 
George. Se sua mãe estivesse viva... Estou contente que ela não 
tenha que ver no que você se tornou.”

“E você, pai?” George retrucou. “Você não passa de um 
arrecadador de impostos vivendo do dinheiro do governo.” 

Foi demais para o pai dele. Em um instante ele pegou uma 
bengala que estava pendurada na parede.

“Vou lhe ensinar a ter um pouco de respeito!”
A bengala cortou o ar.
Quaisquer sentimentos de culpa que o George talvez tivesse 

foram esquecidos rapidamente e ele voltou a seus velhos 
hábitos. Ele havia concordado com os desejos de seu pai de 
se tornar um ministro para o estado alemão e agora estava 
estudando na universidade de Halle, Alemanha. No entanto, na 
maioria das noites, ele podia ser encontrado fugindo de seus 
estudos e relaxando na taverna do vilarejo, cercado de amigos.

Em uma noite dessas, ele estava sentado à mesa contando 
uma história quando notou um desconhecido na ponta da mesa 
– um desconhecido que parecia familiar.

Um de seus companheiros chamou: “Beta! Venha até aqui 
conhecer George Mueller! Ele o ensinará a beber de verdade!”

“Eu já conheço George Mueller,” o estranho respondeu com 
um sorriso.

George ficou procurando em sua mente. Onde é que ele 
já havia visto aquele rapaz? Será que tinha sido na escola em 
algum lugar? Então, ele se lembrou.

Aí estava Beta, o garoto que nunca pecava. Ele sempre 
estava carregando sua Bíblia e hinário, nunca colava nas provas 
e nunca, nunca bebia.

Agora ele estava ali sentado com um copo de bebida à mesa, 
ouvindo o George.

“Continue com sua história, George,” disse Beta 
animadamente.

NOTA AO PROFESSOR
Através do texto da história de George Mueller incluiremos algumas explicações e aplicações sobre o evangelho e sobre a vida 

cristã. Você encontrará sugestões para ajudá-lo(a) a explicar algo importante para a sua classe. Estes pontos são opcionais, pois pode 
ser que você pretenda apresentar o evangelho e outras aplicações durante a lição bíblica.

No entanto, se esta história for a única lição que estiver sendo contada, por favor, aproveite estes pontos. Plante a semente do 
evangelho!

Certamente não parece que George e o seu pai tinham um relacionamento muito amoroso, não é mesmo? Você sabia que há 
alguém que o ama muito, muito mesmo? Deus o ama e e quer que você O conheça.
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Capítulo 1
DEPRAVAÇÃO E SALVAÇÃO 

NOTA AO PROFESSOR
Mostrar cada imagem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


