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Mostre Ilustração #1
O sol da madrugada em 

Portland, Oregon, estava batendo 
forte na cabeça do jovem que estava 
pedalando o mais rápido possível 
que as suas pernas podiam pedalar. 
A campainha da escola começou a 
bater, e sem um segundo a perder 

Jim Elliot dobrou a última esquina, escorregando na areia 
enquanto dobrava. Numa grande nuvem de poeira, ele derrapou 
a parar e pulou da sua bicicleta. Oferecendo uma breve desculpa 
ao seu colega, Fred, que estava esperando trancar as bicicletas, 
ele correu para dentro do prédio da escola.

Jim Elliot não estava sempre atrasando. Ele estava somente 
atrasado quase TODOS os dias. Ele era bem conhecido pela 
sua energia e rapidez, junto com o hábito de estar um pouco 
atrasado. Jim ajeitou seu cabelo côr de castanha e levado pelo 
vento enquanto correu para sua classe. Ele era um jovem bem 
parecido com traços vigorosos e com saúde, mas com isto ele 
não se importava. Ele escorregou na sua carteira, tirando logo 
seus livros escolares.

Normalmente ele gostava de estudar, mas hoje era difícil 
para ele concentrar enquanto pensava da conversa que ele sabia 
que estava vindo acerca da dança escolar.

A campainha na hora de almoço bateu e Jim, Wayne e Fred 
se sentaram com seus lanches. Jim baixou a sua cabeça para 
agradecer a Deus pela sua comida. Quando levantou a cabeça 
ele viu Wayne e Fred olhando estranhamente para ele. Ele sabia 
que eles não entenderam porque ele orava. Eles não tinham um 
relacionamento com Deus, assim eles não podiam entender.

Jim se lembrou da noite quando seu relacionamento com 
Deus tinha começado. Ele tinha seis anos de idade quando ele 
reconheceu que ele era um pecador e que precisava de Cristo. 
Ele reconheceu naquele dia que Cristo tinha morrido na cruz 
pelos seus pecados, e ressuscitou, fazendo possível para ele ter 
um relacionamento com Deus. Depois ele tinha declarado para 
sua mãezinha que o Senhor Jesus podia vir qualquer hora que 
Ele queria porque ele estava pronto agora.

Jim sorriu à memoria e se mexeu no seu assento. Ele queria 
que o Fred tivesse um relacionamento com este Jesus que ele 
agora conhecia. Jesus era tudo para ele.

Mostre Ilustração #2
“Eh, Wayne, você está vindo 

para a dança escolar?” Jim levantou 
a cabeça do seu sandwiche para 
ver o John, o presidente dos 
estudantes, se aproximando à 
sua mesa. Ó não, ele pensou se 

preparando para a pressão ele sabia que ia receber deste atleta 
popular de dois metros. Wayne baixou a cabeça e resmungou 
algo de ter coisas de mais para resolver agora. John suspirou. 
“E, Jim, que tal de você? Você também faz parte dos alunos 
mesmo como eu e devia apoiar a.”

Iam acontecer coisas más durante a dança da escola, como 
fumando e bebendo. Jim sabia que não era lugar onde o crente 
devia estar. Ele sabia o que devia dizer. “Sim, eu faço parte na 
corpo estudantil mas não da maneira que você é. Eu sou um 
crente e a Bíblia diz que eu estou no mundo mas não do mundo. 
É por isso que eu não vou freqüentar a dança.” Ninguém disse 
nada, e por um momento, era tão quieto que podia ouvir um 
alfinete cair no chão. O presidente do corpo estudantil estudou 
Jim por um momento, então se retirou e pediu desculpas por 
ter falado.

O mais que o Jim madureceu ele reconhecia como ele 
precisava de Deus. Tantos dos seus amigos estavam procurando 
satisfação em outras coisas: dinheiro, carreira, sexo, amigos, 
etc. Eles não sabiam que um relacionamento com Deus dava 
tanta satisfação?

Quando Jim se formou do segundo grau ele decidiu estudar 
em Wheaton College em Illinois (veja mapa). Mesmo que o 
Jim ia estudar numa escola evangélica, ele sabia que ele ainda 
precisava fazer um compromisso mais profundo com o Senhor. 
Ele não queria só saber muito acerca de Deus ou passar tempo 
com Ele somente na igreja. Não, ele queria ser completamente 
comprometido a Deus todo dia, seja que for o preço. Pouco ele 
sabia o quanto ia ser exigido dele para poder cumprir aquela 
decisão.
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GUIA DE PRONUNCIA Esta história pode ser contada em duas, cinco ou seis ses-
sões.

O círculo (D) indica onde dividir a história quando 
ensina duas sessões.

O triángulo (u) indica divide para cinco sessões.
A estrela ()) divide o narrativo em seis sessões.
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A Bíblia Visualizada gostaria de dedicar esta história na memória de 
Virginia Landis (1927-2016), enfermeira missionária ao Congo (AIM) 
e missionária às crianças (APEC de Pennsylvania Este).

Antasio An-ta-zi-o
Auca Aw-ka
Puyupunga Poo-yoo-pun-ga
Quichua Ki-chwa

Quito Ki-to
Shandia Shan-di-ya
Waodani Wah-o-dah-ni


