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INTRODUÇÃO 
Você tem um apelido? Se tiver, provavelmente o seu apelido 

diz algo sobre você. Uma senhora idosa tinha o apelido de 
TIGRE Bennett quando ela era garotinha. Mas ela não era nada 
como um tigre depois de adulta. Ela era doce e amável e todos a 
amavam. Ela falava a milhares de crianças sobre o Senhor Jesus 
que morreu por elas.

Certamente quando o Senhor disse: “Frances, eu quero 
que você venha para o seu lar o céu agora,” já haviam muitos 
meninos e meninas ali para darem as boas vindas a ela. Ainda 
mais virão ao céu depois dela porque ela os levou a receberem 
ao Senhor Jesus que é o único caminho para o céu.

Não, quando mulher crescida, Frances Bennett não era como 
um tigre. No entanto, como esse era o apelido dela, sabemos 
que é provável que ela fosse briguenta quando jovem. O apelido 
dela nos diz isso.

Vamos contar para vocês a história de John Hyde – um 
homem que tinha um apelido maravilhoso: Hyde, o “orante”. 
Você gostaria de ter um apelido como esse? Você consegue 
adivinhar que tipo de homem ele devia ser para ter recebido um 
apelido como esse?

Será que John Hyde fazia lindas orações em lugares públicos 
onde muitas pessoas podiam ouvi-lo? Será que elas falavam de 
suas lindas orações e assim o chamavam de Hyde o “orante”? 
Estas perguntas serão respondidas em nossa história. Ouçam 

com atenção!

Mostre a Ilustração 1
John Hyde nasceu em Illinois em 

1865. Seu pai, que era pastor, era gentil e 
bondoso para todos. A mãe de John Hyde 
era uma senhora Cristão muito amável 
que pessoas diziam ser “como Cristo.” 
John Hyde sabia o que era ouvir sua mãe 
e seu pai orar. Ela aprendeu a orar quando 

era bem pequeno.
John tinha dois irmãos e três irmãs. O pai de John 

frequentemente orava, “Querido Deus, por favor, mande 
missionários para terras distantes onde as pessoas não conhecem 
ao Senhor Jesus.” Então, o pai de John não ficou surpreso 
quando dois de seus filhos quiseram tornar-se missionários.

O nome de um dos irmãos mais velhos de John era Edmund. 
Quando ele cresceu, Edmund foi para uma escola onde estudou 
para ser missionário.

Num verão, quando Edmund estava de férias da escola, ao 
invés de ir para casa, ele foi para o estado de Montana. Lá ele 
trabalhou muito para começar Escolas Dominicais.

Mostre a Ilustração #2
Um dia Edmund ficou muito doente. 

O médico disse, “Você está com febre 
da montanha. Você precisa ir para casa o 
mais depressa possível.” 

Então, o irmão de John, Edmund, 
começou a viagem para casa. Naquela 
época a maneira mais rápida de viajar era 
de trem, e mesmo o trem não era muito 
rápido! Para viajar de Montana até Illinois 

levaria pelo menos dois dias.
Amigos sabiam que a febre de Edmund era tão alta que ele 

poderia delirar. Então, eles prenderam a sua passagem de trem 
em sua roupa com um alfinete. Eles escreveram bilhetes aos 
condutores que estariam nos trens. Os bilhetes diziam para onde 
ele estava indo e exatamente quais trens ele precisava pegar.

Deve ter sido uma viagem muito difícil para um homem 
doente fazer sozinho! Em casa, John e o restante da família 
estava orando por Edmund, mesmo sem saber que ele estava 
doente.

Edmund finalmente chegou em casa em segurança. A 
família dele ficou muito feliz em vê-lo!
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Capítulo #1

NOTA AO PROFESOR 
 Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que for 

mostrado pela figura.
Esperamos que você esteja encorajando seus alunos a terem a prática de um tempo a sós com Deus diariamente. Para ajudá-los, 

por que não providenciar cadernos para o tempo a sós que poderão conter leituras diárias para eles fazerem. Isto irá encorajar sua 
classe a seguirem o exemplo do Sr. Hyde.


