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Lição 1 
O Obreiro na Família de Deus 

 
     Há poucos meses que o António é crente, e ele está extremamente feliz 
com as maravilhosas verdades que encontra no seu estudo frequente da 
Palavra de Deus. Ele tem lido sobre as maneiras de como Deus falou ao 
Seu povo no passado, e descobriu um interessante padrão notado em todas 
as Escrituras. 
    Quando lê a Bíblia dá-se conta de que Deus sempre teve uma família, e 
que esta família fez a Sua obra na terra. Ele lê sobre os profetas que 
viveram nos tempos do Velho Testamento, e a respeito dos discípulos e dos 
apóstolos da Igreja primitiva que viveram na época do Novo Testamento. 
Ele nota como esses homens e mulheres contaram a mensagem de Deus aos 
outros. 
     Enquanto António estuda estas coisas, ele faz esta oração: “Senhor, 
como eu posso fazer parte da Tua obra?” Esta oração é agora o desejo 
íntimo do seu coração, porque tem visto a necessidade do mundo em seu 
redor. É esta também a oração do seu coração? Com o estudo desta lição, 
começará a descobrir qual o plano de Deus para a sua vida e como pode 
fazer parte da sua obra no mundo de hoje. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Deus Tem Uma Família 
O Plano de Deus Para a Sua Família 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Saber quem é membro da família de Deus. 
Descrever o plano de Deus para a Sua família. 
Explicar como faz parte do plano de Deus para anunciar o Seu evangelho 
ao mundo. 
 
DEUS TEM UMA FAMÍLIA 
Objectivo 1: Descrever o desenvolvimento da família de Deus. 
     Lemos em Génesis que Deus criou o homem e a mulher à sua própria 
imagem (Génesis 1:27). Ele ficou satisfeito com o que tinha criado 
(Génesis 1:31). 
 
A Família de Deus no Velho Testamento 
     Embora Deus tivesse dado vida a todas as criaturas, só a criatura 
humana podia ter comunhão com o seu Criador. Deus queria entrar em 
comunhão com o homem e dar-Se à Sua criação. Ele desejava uma família. 
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     Embora a comunhão do homem com o seu criador fosse interrompida 
por causa do pecado de Adão e Eva (Génesis 3:1-24), Deus continuou a ter 
uma família. Ele continuava a ter comunhão com aqueles que Lhe 
obedeciam. 
     “... então se começou a invocar o nome do Senhor” (Génesis 4:26).           
A história de Noé indica claramente que Deus tinha uma família         
naquela época. “Assim fez Noé: conforme a tudo o que Deus lhe mandou...” 
(Génesis 6:22). Deus já tinha homens para fazer a Sua obra. 
     Com um homem chamado Abraão, temos uma história completa de uma 
família que se tornou a nação dos judeus – o povo especial de Deus. Este 
era um povo com uma missão. Tinha uma obra especial a fazer para Deus. 
     Esta nação chamava-se Israel. Entre os seus líderes figuram Moisés, que 
guiou os israelitas na saída do Egipto; David, um grande rei; os profetas, 
que transmitiram a mensagem de Deus ao povo; e muitos outros. Podemos 
seguir a história deste povo especial de Deus através do Velho Testamento. 
Muitos deles obedeceram a Deus e fizeram a Sua obra. 
 

Para Fazer 
 

1. Escreva o número da pessoa (lado direito), no início de cada frase, que 
diz alguma coisa a seu respeito (lado esquerdo). 
  
_____ a) Ele era um grande rei de Israel   1. Abraão 
       2. Moisés 
_____ b) Ele guiou Israel na saída do Egipto.  3. David 
 
_____ c) A história da nação dos judeus começa com ele. 
 
A Família de Deus no Novo Testamento 
     Quando Jesus, o Filho de Deus, veio à terra, Ele andava por toda a parte 
fazendo o bem. Ele trouxe consolação e ajuda, cura e perdão. Porém, Ele 
também tinha uma obra maior, que só Ele podia realizar. Ele deu o Seu 
sangue como sacrifício perfeito pelos pecados. Os sacrifícios de animais 
que Deus ordenara no Velho Testamento apontavam para Cristo; depois de 
Jesus Se entregar a Si mesmo, eles já não eram necessários. 
     A morte de Jesus figura no plano de Deus. Ele tinha vindo para fazer     
a vontade do Pai. “Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade 
daquele que me enviou, e realizar a sua obra” (João 4:34). Deus tinha     
muito prazer na obra de Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e 
depois de Ele passar 40 dias com os Seus discípulos, voltou para o céu 
(Actos 1:3-9). 



 7 

     O que é que os seguidores de Jesus deviam fazer então, depois do seu 
Mestre partir? Eles sabiam. Jesus tinha-lhes dito antes de ir embora. Eles 
deviam ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho (Actos 1:8). 
     No livro de Actos, lemos de homens e mulheres que trabalharam para 
Jesus depois de Ele voltar para o céu. Algumas dessas pessoas tinham sido 
seguidoras de Jesus enquanto Ele ainda estava na terra. Dois deles, Pedro e 
João, iam para o templo quando se encontraram com um mendigo. Eles não 
tinham dinheiro para lhe dar. Porém, em nome de Jesus, Pedro disse ao 
homem para que se levantasse e andasse. Assim, o homem começou a 
andar, saltar, e louvar Deus (Actos 3:1-11). A obra de Jesus estava a ser 
continuada através de Pedro e João. Muitas pessoas converteram-se a Jesus 
e a Igreja cresceu. Outro obreiro especial de quem lemos no Novo 
Testamento é Paulo. Antes de ele entender a mensagem de Cristo, tentou 
destruir os crentes. Mais tarde, porém, ele tornou-se um dos obreiros mais 
fiéis da Igreja. Paulo foi a muitos países para iniciar novas igrejas. Ele 
continuou a obra de Jesus. 
 

Para Fazer 
 

2. Um obreiro de Cristo que perseguia os crentes antes de se converter era: 
a) João. 
b) Paulo. 
c) Pedro. 
 
A Família de Deus de Hoje 
     A obra de Cristo continua hoje. Já passaram mais de dois mil anos desde 
que Jesus voltou para o céu. Antes de Ele partir, deu este mandamento aos 
discípulos: “... Vão por todo o mundo e preguem a boa nova a todos, em toda 
a parte” (Marcos 16:15*). Este mandamento de Jesus é para os crentes de 
todas as gerações. Agora, as palavras de Jesus são para nós. 
     Quando a mensagem da salvação de Deus em Cristo Jesus é recebida e 
aceite, a família de Deus continua a crescer. Os homens e as mulheres 
santos da época do Velho Testamento, os crentes da Igreja primitiva, e os 
crentes de hoje são todos filhos de Deus. Todos formam esta família. 
     Deus fala ao mundo através da Sua família. Jesus está no céu, mas a Sua 
obra aqui na terra vai continuar. Continuará por meio de nós. A mensagem 
da vida, a mensagem da salvação pela fé no Filho de Deus sempre será 
contada, porque esta é a obra dos crentes. 
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Para Fazer 
 

3. O versículo da Bíblia que nos dá o mandamento de Jesus para nós hoje é: 
a) Génesis 6:2. 
b) Marcos 16:15. 
c) Actos 3:1. 
 
4. Circule a letra de cada afirmação correcta. 
a) A família de Deus começou no Novo Testamento. 
b) A família de Deus inclui pessoas que viviam antes de Jesus viver na 
    terra. 
c) Os crentes em Jesus hoje fazem parte da família de Deus. 
d) Não era possível que as pessoas da época de Moisés fossem membros da 
    família de Deus. 
 
O PLANO DE DEUS PARA A SUA FAMÍLIA 
Objectivo 2: Dizer três coisas que Deus planeia para a Sua família. 
     Sabemos que Deus tem uma família, e que a tem tido desde a criação de 
Adão. Agora vamos concentrar-nos na Sua expectativa e os Seus planos 
para a Sua família. 
 
Ser Como o Seu Filho 
     Ficaria surpreso em descobrir que Deus está a procurar a Sua própria 
semelhança nos Seus filhos? “Porque, os que dantes conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho; a fim de que ela 
seja o primogénito entre muitos irmãos” (Romanos 8:29). 
     Nada agrada mais a um pai do que olhar para o filho e observar que ele é 
parecido consigo mesmo. O pai vê a sua própria imagem no filho. Deus 
quer que as nossas vidas sejam como a vida d’Ele. Devemos procurar ser 
justos e santos assim como Ele é justo e santo. Então seremos semelhantes 
ao Seu Filho. 
     Porque Deus quer que sejamos semelhantes ao Seu Filho? Deus sabe 
que se não formos como o Seu Filho, não poderemos continuar a Sua obra 
aqui na terra. 
     Havia um missionário que foi para um país distante para pregar o 
evangelho. Ele pensava que ninguém tivesse estado lá antes para pregar o 
evangelho. Começou a contar como Jesus era bondoso e o que tinha feito. 
O povo disse: “Ó, Jesus já esteve aqui. Nós já O vimos.” O missionário 
sabia que isso não podia ser verdade. Enquanto as pessoas falavam, ele 
compreendeu. Outro missionário tinha estado naquele lugar muitos anos 
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antes. Ele era tão semelhante a Jesus que o povo pensava que tinha visto 
Jesus! 
     Temos que ser parecidos com o Filho de Deus se quisermos continuar a 
obra d’Ele. Como é que podemos assemelhar-nos a Ele? Devemos andar 
com Ele, falar com Ele, ler a Sua Palavra, obedecer à Sua Palavra, e 
procurar saber e fazer a Sua vontade. Então seremos como Ele. 
 

Para Fazer 
 

5. Quando dizemos que Deus quer ver a Sua semelhança em nós, significa 
que devemos ser como Ele. 
a) na aparência física. 
b) no carácter. 
c) nas feições exteriores. 
 
Levar o Evangelho 
     Temos o mandamento de Jesus para levar o evangelho ao mundo inteiro. 
O que quer dizer isso? Primeiro, devem existir obreiros dispostos a ir. 
Depois tem que haver obreiros que oram por aqueles que vão. Também se 
necessita de obreiros que apoiam com o seu dinheiro aqueles que levam o 
evangelho. Bíblias e materiais de ensino são necessários na obra do 
evangelho. 
     Quando as igrejas são iniciadas, há uma necessidade de muitas pessoas 
que possam ensinar, orar, ajudar os enfermos, e consolar aqueles que estão 
tristes. Alguns serão necessários para construir a igreja, e outros para 
limpá-la. Há um lugar para cada pessoa que esteja disposta a trabalhar. 
Todos os crentes devem estar dispostos a trabalhar para a glória de Deus. 
 
Passar a eternidade com Ele 
     Deixe-me falar de uma coisa que Deus está a planear para a Sua família. 
Para um pai não existe coisa melhor do que ver os seus filhos voltarem para 
casa. No fim do dia os pais recebem de novo com alegria os filhos. Mesmo 
quando os filhos estão crescidos e vivem fora de casa, os pais ainda gostam 
de os ver e de estarem com eles. 
     Deus também é assim. Jesus disse: “Na casa de meu Pai há muitas 
moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar” 
(João 14:2). Deus está a esperar com alegria o dia em que a Sua família irá 
para casa. Ele sabe que o tempo virá, e por isso Ele está a preparar tudo. 
Toda a família de Deus estará junta para sempre. 
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     Naquele dia alguma coisa maravilhosa vai acontecer. O Pai terá 
galardões para entregar. Jesus disse que haverá galardão especial para 
aqueles que sofreram por causa do Seu nome: “Bem-aventurados sois vós, 
quando vos injuriarem e perseguiram, e, mentindo, disserem todo o mal 
contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso 
galardão nos céus...” (Mateus 5:11-12). 
 

Para Fazer 
 

6. Suponhamos que queira falar a um amigo seu a respeito do plano de 
Deus para a Sua família. Escreva as três coisas que iria dizer junto com 
uma referência bíblica para cada uma delas. 
 
a) __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
b) __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
c) __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 




