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Mostre Ilustração #1
Oliver tinha quinze anos, mas se sen-

tia muito mais velho. Ele estava encosta-
do num portão branco no fim da estrada 
de uma pequena casa da Inglaterra.

A cozinha estava desocupada agora, 
mas tinha sido o lar de Oliver e suas ir-
mãs gêmeas, desde que o seu pai morreu. 
Aqui foi que a sua mãe cuidou dos seus 
filhinhos da melhor maneira possível, 

vendendo as suas pinturas, seus quadros pintados, para manter 
Oliver no colégio. Oliver adorava esta casinha. Ele se lembrou 
dos muitos dias felizes que passou ali.

Porém, agora tudo se mudou. As lágrimas começaram a cair 
dos olhos de Oliver enquanto lembrava o dia em que sua mãe 
morreu – só uma semana – sete dias passados. “Meu filho”, ela 
tinha dito, “Não tenho ninguém para cuidar das meninas, só 
você. Você terá que deixar de estudar um tempo mas eu espero 
não por muito tempo”.

“Você já ouviu eu falar do meu irmão que, porque não gos-
tou que eu me casei com seu pai, nunca veio me visitar depois 
que me casei. Não sei onde ele mora agora. Mas ouvi falar que 
ele foi morar numa cidade chamada “Topminster”. Eu quero 
que você leve as meninas até lá, e procure achar seu tio lá. Ele 
lhe aconselhará sobre o que deve fazer. Eu sei disso. Você vai 
poder achar um trabalho na cidade com mais facilidade do que 
aqui, longe da cidade.

Mostre Ilustração #2
“E, Oliver, meu filho, eu sei que estou 

deixando um fardo muito grande nos seus 
ombros. Mas, eu quero que me prometa 
criar suas irmãs bem direitinho. Acima de 
tudo, quero que você as ensine a amar a 
Deus. Eu sei que elas, como também você, 
Oliver, já são crentes. Lembro-me bem 
quando cada um de vocês pediram Jesus 
Cristo para entrar em seus corações. Deus 
cuidará de vocês, porque Ele é o Seu Pai.

Oliver logo tinha prometido a sua mãe que iria cuidar de 
suas irmãs. Mas, agora, encostado no portão branco, ficou pen-
sando: “Será que vou poder cumprir esta promessa?”

“Como é que um menino de quinze anos vai poder cuidar de 
suas irmãs de sete anos de idade?” – pensou Oliver. “Mas, não 
preciso fazer isto sozinho. Mesmo que nunca achemos nosso 
tio, Deus é o nosso Pai e Ele vai me ajudar”. Oliver levantou a 
cabeça, endireitou os ombros, e saiu, seus olhos brilhando com 
determinação.

Oliver e suas irmãs tinham se hospedado na casa de um casal 
vizinho por perto, depois que tudo de seu lar tinha sido vendido. 
Amanha, ele tinha planos para viajar com as gêmeas para Top-
minster, onde esperava achar seu tio. Naquela noite, depois que 
as meninas estavam na cama, com seus cabelos espalhados nos 
travesseiros, e seus olhos brilhantes fechados, dormindo, Oliver 
e seu vizinho tinham uma longa conversa.
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Capítulo 1
“PAI NOSSO QUE ESTÁS NOS CÉUS”

INTRODUÇÃO
Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava vivo nesta terra, Ele ensinou muita coisa – incluindo como orar.
Um dia na montanha, muita gente estava sentada, escutando seu ensino. “Quando vocês orarem”, Ele disse, “não use repetições 

vãs, como os pagãos fazem: porque eles pensam que vão ser ouvidos por seu muito falar. Não sejais como eles: porque Deus, o vosso 
Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lho peçais” – Mt. 6:7,8.

Então o Senhor Jesus ensinou aos seus ouvintes, e a nós o que chamamos “O Pai Nosso”. É esta oração que vamos ouvir na 
história de Oliver e suas irmãs gêmeas. No começo de nossa história elas “repetiam” o Pai Nosso, mas realmente não entendiam o 
que a oração significava. Acho que elas faziam o que o Senhor Jesus dizia o que não era para fazer, usando “vãs repetições”. Mas, no 
fim da história – bem, você vai saber!

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


