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Mostre a Capa da Frente
“Nos conta a história da vez que o 

senhor quase foi comido pelos canibais, 
Vovô!”

“Ou a vez que o senhor tinha que se 
esconder bem alto numa árvore a noite 
toda!”

“Ou aquela vez que o homem fingiu 
estar doente e então tentou lhe atacar com 
uma faca!”

John Paton olhou para dentro das faces animadas dos 
seus dois netos. Ele claro tinha bastantes histórias que  podia 
compartilhar com eles acerca do tempo que ele era missionário 
nas ilhas de Vanuatu, mas havia uma outra história que ele 
queria compartilhar com eles. Por tudo que tinha acontecido  
por todos os anos, tinha uma face que ele se lembrou mais, uma 
voz que parecia que ele ainda podia ouvir.

“Hoja a noite, meninos,” ele começou, “eu quero começar 
contar acerca de alguém cujo história merece muito mais ser 
contado do que a minha—a do meu pai.

Mostre a Ilustração 1
“Eu nasci na casa do meu pai 

em 1824 como o filho mais velho 
de cinco meninos homens e seis 
filhas. Nossa casa estava num lugar 
chamado Torthorwald, Escocia. 
A casa era feita de madeira do 

carvalho pesada, pedras e o teto de madeira e fibras vegetais ou 
capim fortemente transado juntos. Não era um lugar luxuoso 
porque meu pai, James Paton, não tinha muito dinheiro.  Dentro 
da casa, havia uma sala grande onde a minha mãe trabalhava. 
Aquela sala era a nossa sala de jantar, sala de visitas, e quarto 
para dormir tudo em um! A outra sala era a oficina do meu pai, 
e nossa também. Nós todos trabalhamos juntos numa grande 
maquina feita de madeira para tece, fazendo meias para vender 
aos donos de lojas.

Mostre a Ilustração 2
Entre as duas salas tinha 

um pequeno espaço que nós 
chamamos ‘o gabinete’. Este era 
um lugar especial onde meu pai ia 
para orar. Depois de cada refeição 
ele entrava neste lugar especial, 
‘o gabinete’, e fechar a porta. 

Todos nós crianças sempre passava por aí a ponta dos pés para 
não incomodar o. As vezes podiamos ouvir o som da sua voz 
enquanto ele falava com Deus.”

“De que ele falava?” perguntou uma das crianças.
“De muitas, muitas coisas, mas o que me lembro 

especialmente é que ele orou por mim e meus irmãos e meus 
irmãs. Ele orou que nós iamos conhecer Deus e amar O. Claro, 
eu sabia que meu pai amava a Deus porque conversava tanto 
com Ele. É por causa disto que ele sempre tinha um sorriso no 
seu rosto.”  
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PONTOS DO EVANGELHO
Pelo texto inteiro desta história, temos incluído icones de 

Pontos do Evangelho. Além dos icones, haverá sugestões para 
lhe ajudar explicar o ponto evangélico para sua classe. Estes 
pontos são facultativos com o entendimento que você pode 
planejar apresentar o evangelho durante a hora da lição Bíblica 
em vez disto. Porém, se esta história é a única  lição sendo 
apresentado, por favor, use este aspecto. Semeia a semente do 
evangelho.

O amor de Deus 
absoluto.

Jesus (ressuscitou) 
ou (se levantou outra 
vez!)

Jesus é o único 
Perfeito Filho de 
Deus.

Você vai se 
arrepender e aceitar 
Jesus como Salvador?

Todos tem pecado Aplicação para o 
crente

A morte sacrificial 
de Jesus na Cruz


