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Bem-vindo a história de Gael, um adolescente que acabou de entrar no Clube de Desbravadores de seu bairro. Ele foi à sua primeira reunião e conheceu a sua unidade. O conselheiro, de sua unidade, o presenteou com um livro especial, a Bíblia, e o desafiou a lê-la. Gael
não deu muita importância ao livro, mas ao começar a ler se deparou com a maior aventura
de sua vida!

Agora você fará parte dessa aventura junto com Gael, o ajudando a vencer os desafios e
conquistar seu objetivo! Está pronto? Vamos lá!

4

Que Livro e esse?
Gael chegou em casa e contou para sua mãe sobre a
primeira reunião do Clube. Explicou como funcionava e comentou que sua unidade se chamava Leopardos e que seu
vizinho e amigo da escola, Rodrigo, era seu Conselheiro, um
tipo de líder da unidade. Gael mostrou que ganhou um presente, um livro de histórias, mas que ficara decepcionado
porque percebeu que o livro não tinha imagens, apenas textos.
Sua mãe o motivou a não desistir e tentar ler o livro,
mas naquele momento o único interesse de Gael era que
o almoço ficasse pronto! Pois ele tinha feito, pela primeira
vez, ordem unida e tinha gostado muito! À noite Gael encontrou o livro sobre seu travesseiro e se sentiu atraído a
lê-lo. Abriu o livro aleatoriamente e percebeu que o livro
possuía várias anotações feitas à caneta. Então, ele percebeu que o dono anterior deveria gostar muito deste livro!
Ao olhar o interior da capa percebeu que o livro tinha pertencido ao Rodrigo e viu um código marcado: 2Timóteo 3:16.
Ele busca na internet e descobre que o código é uma referência dentro do próprio livro. Depois de um tempo aprendendo
como funcionava ele encontrou o seguinte texto:
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra”. 2Timóteo 3:16
Então, Gael pensou: Que coisa impressionante! Este livro fala dele mesmo! E que língua é essa? Parece até meu bisavô falando!
Ao pensar nisso o quarto de Gael se encheu
de luz branca e ele sentiu que estava viajando em alta velocidade até parar de repente.
Seria um sonho? Assustado, ele escutou
apenas o som da sua respiração, até que alguém falou com ele: Gael? É você?
5
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HORA DO TREINAMENTO
Ajude o Gael a entender, melhor, como
funciona a Bíblia:
O Código
2Tm 3:26
o que significa
cada item?

2Tm – Livro
3:XX – Capítulo
XX:26 – Verso

COLETANDO TILLTRO
1. Como podemos entender a Bíblia? 1Co 14:32
2. Assinale os textos que nos ajudam a conhecer mais a Bíblia:
Sobre sua unidade:
Sobre seu propósito:
Sobre seu caráter:
Sobre sua validade:

(
(
(
(

) 2Tm 3:16 ou
) Rm 15:4 ou
) Jo 17:17
ou
) Mt 24:35 ou

(
(
(
(

) Sl 2:5
) Is 10:27
) Sl 147:1
) 1Cr 10:8

ou

( ) 2Tm 3:17

3. Qual a validade da Bíblia? Mt 24:35
4. Tem alguma parte da Bíblia feita de ideias humanas? 2Pe 1:21
5. O que fazer para entender melhor a Bíblia?
a) 1Tm 4:13
b) 1Tm 4:14
c) 1Tm 4:15
d) 1Co 2:13
e) Jo 7:17

01 (
04 (
07 (
10 (
13 (

) Pesquisar
) Meditar
) Comparar partes
) Meditar
) Obedecer

02 (
05 (
08 (
11 (
14 (

) Ler
) Obedecer
) Ocupar-se com ela
) Comparar partes
) Ocupar-se com ela

03 (

) Meditar
) Comparar partes
09 ( ) Ler
12 ( ) Obedecer
15 ( ) Pesquisar
06 (

Guia – memorizar e recitar o Voto de Fidelidade à Bíblia.
Pioneiro – completar o requisito Descobertas Espirituais item 3.

DESAFIO DO GUERREIRO
Após aprender mais sobre a Bíblia, você está disposto aceitá-la como a
Palavra Viva de Deus?

6

Qual Guerra?
Gael ficou intrigado sobre onde ele estava, e com quem estava falando. A voz explicou
que ele foi escolhido para uma grande aventura! E disse que ele estava em um espaço entre
dimensões. Ele se apresentou como o “E.S.” e explicou a Gael o propósito de sua aventura: Eu
o trouxe aqui, por que você foi escolhido como um dos mais destemidos dos guerreiros da
Aliança! Gael, estamos em uma Guerra e luto por meu Rei: Mike, o Justo. Nosso reino sofre o
ataque de um monstro terrível e seu bando maligno.
Esse combate já dura milênios! O livro que você está lendo conta sobre essa Guerra:
Apocalipse 12:7 diz: “E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos
batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos”.
Mike me pediu para recrutá-lo e treiná-lo para a batalha, assim terá o privilégio de lutar
junto ao grande Rei Mike, o Justo! Então, Gael? Está pronto?
Enquanto o “E.S.” falava Gael viu cenas de grandes lutas entre monstros terríveis e gigantescos.
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Gael perguntou como ele poderia ajudar sendo tão pequeno?
O E.S. explicou que ele deveria
escolher alguém do Rol de Heróis
para ajudá-lo a pilotar um Pathfinder, robô gigante capaz de lutar de
igual para igual com os monstros.
Gael ficou com medo da responsabilidade, mas antes de poder falar
qualquer coisa o E.S. explicou que
ele deveria passar por vários desafios e conquistar um componente
chamado TILLTRO, minério necessário para fazer o Pathfinder funcionar.
O E.S. mostrou uma espada enferrujada e fosca que captura Tilltro
e quando ela mudar totalmente e
ficar repleta de brilho, significa que
já conseguiu o TILLTRO necessário.
Agora Gael tem que tomar uma
decisão: Aceitar ou abandonar o
desafio? Duas portas aparecem em
sua frente: A primeira diz: “De volta
para casa”; a segunda diz: “Começo
do treinamento”. Gael, você tem que
decidir agora. Lembre que você
está no caminho, o seu destino depende das suas escolhas, diz o E.S.
Gael fica pensativo e escolhe uma
porta e entra!

8

HORA DO TREINAMENTO
1. O que mais sabemos sobre essa Guerra? Ef 6:11-12

Qual
porta
você teria

2. Qual é a estratégia do inimigo? Dn 8:12 e Rm 1:25
( ) Confundir o povo sobre o que é a verdade;
( ) Manter o maior número de inimigos;
( ) Conquistar o território do norte;

escolhido?

3. Como ele fará isso? Mt 24:24 e Ap 16:14
4. Por que o inimigo nos ataca? Is 14:13
5. Como é apresentado o nosso Líder e Protetor? Ap 1:13, Dn 10:5-6; Ap 1:13-16 e Dn 3:25
6. Onde começou essa Guerra? Ap 12:7-9

COLETANDO TILLTRO
Excursionista – memorizar os nomes dos 12 apóstolos de Cristo.

Você já entendeu como nosso disco do aprendizado funciona? Pois então, colete
todas as pistas do enigma, consiga o resultado final e avance para a próxima lição!

DESAFIO DO GUERREIRO
Após aprender mais sobre esta Guerra, você gostaria de trocar de porta, ou mantém
a que você escolheu?

9

P2
P1

42548 – Curso Bíblico Pathfinder 7 – DSA
9/12/2020 15:36

Bruna

Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

Quem sou eu?
Gael aceitou a aventura e foi levado para seu primeiro
desafio. Antes o E.S. apresentou a Gael um álbum com fotos de heróis experientes que já tinham terminado seu
treinamento e que aguardavam uma dupla para se juntar a batalha! Na lista ele reconheceu o nome do Rodrigo, seu conselheiro, e o escolheu como mentor!
Agora juntos, Gael e Rodrigo chegam ao primeiro desafio. O E.S. explicou as regras: Vocês poderão assistir a
história e num determinado momento, deverão tomar uma
decisão. Se for acertada serão recompensados com Tilltro,
se não, perderão o que possuem!
Gael ficou encantado com a beleza do local! Um imenso jardim cheio de animais e árvores
cheias de frutas. Começou a andar pelo local e se deparou com um gigantesco Leão. Ele saiu correndo, mas o leão o derrubou e começou a lambê-lo! Gael repara que ele não possui garras afiadas
ou presas terríveis e seu comportamento é semelhante a um gato doméstico, porém com 300 kg!
Logo, ele viu que o ambiente é amistoso e todos os animais estão convivendo sem medo!
Ele viu de longe três pessoas muito parecidas conversando entre elas, mas a distância não o
deixava escutar! Percebeu que um deles pegou um barro e moldou um boneco muito grande.
Ele ficou quieto observando por entre as folhas. Até que o E.S. pediu para ele se aproximar,
pois eles eram amigos.
As três pessoas viram Gael e o convidaram para se aproximar e ver o boneco de barro.
Gael pode ver cada detalhe perfeito, moldado por eles. Rodrigo explicou que agora deveriam se afastar, pois era um momento especial. Rodrigo retirou sua espada brilhante, bem
diferente da de Gael e os deixou invisíveis. Gael encantado com a beleza da espada do seu
mentor foi chamado a prestar atenção no principal: A cena que estava por vir.
Uma das três pessoas soprou próximo a boca e ao nariz do boneco de barro e ele se
transformou num ser humano! Gael ficou impressionado! Ele permaneceu, um tempo, observando em secreto e viu aquelas três pessoas conversando com o novo ser, recém-criado.
Logo, lhe deram o nome de Adão e o cargo de cuidador daquele belo local. Viu
Adão dando os nomes para todos os animais e recebendo sua companheira.

10

Rodrigo disse a Gael que algo triste estava para
acontecer! Assim eles assistiram a queda do homem,
onde a Serpente tentou a Mulher e enganou Adão e Eva.
Viram o casal sendo expulsos do jardim e tendo que cultivar seu alimento.
Gael ficou triste e disse a Rodrigo: - A regra era clara!
Por que eles comeram do fruto? Por quê? O E.S. respondeu:
O que está feito, está feito! Você deve entender que, você foi
criado para um propósito, mas infelizmente o inimigo venceu esta batalha e tirou a humanidade do propósito original.
Agora seu propósito é cooperar com o Rei Mike para vencer
a guerra! Então, Gael? Aceita viver esse propósito?

HORA DO TREINAMENTO
1. De onde eu vim?
2. Qual a natureza do ser humano? Sl 8:4
3. Qual a natureza de Deus? 1Tm 1:17
4. Do que o homem é feito? Gn 2:7
5. Como o homem se tornou ser vivente, alma ou pessoa? Gn 2:7, Gn 7:21-22 e Ec 3:19
6. Quem também possui o fôlego de vida?
7. Por que Adão foi expulso do Jardim do Éden? Gn 3:22
8. Como são chamados aqueles que decidem viver o propósito de Deus? At 11:26
9. Há alguma recompensa em seguir esse propósito? Rm 2:7

COLETANDO TILLTRO
Pioneiro – cumprir o requisito Descobertas Espirituais 2.
Cada vez que você cumpre os requisitos espirituais dos cartões das classes, sem
perceber, está aumentando sua quantidade de Tilltro. Assim, você estará mais forte
para as batalhas que terá pela frente.

DESAFIO DO GUERREIRO
Desbravador, você aceita viver esse propósito?
11
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Quem e Quem?
Gael aceitou o propósito de sua criação! E novamente é lançado para a o espaço entre
as dimensões. Ali ele perguntou ao E.S. quem eram aqueles que estavam no momento da
criação? A resposta veio em uma simples palavra: Espere!
Ao chegar no outro lugar, Rodrigo o estava esperando e o levou até um arbusto em chamas. Gael ficou surpreso por ver o arbusto queimar e não ser consumido.
Ele observou que alguém estava chegando e que uma voz extremamente poderosa começou a falar com o convidado. Chamou-o de Moisés, mandou tirar os calçados e disse que
estava em lugar sagrado e que a voz era do Deus de seus pais. Gael sentiu algo inexplicável!
Ele escutou toda a conversa entre Deus e Moisés, observou as negativas e tentativas de
argumentações de Moisés e a certeza que Deus tinha na pessoa que Ele escolheu. Gael ficou
ainda mais impressionado quando Deus se declarou como: “EU SOU”. Isso marcou muito o
menino, que perguntou a Rodrigo quem era aquele Deus? Rodrigo explicou que existe apenas um Deus, em três pessoas diferentes, mas com a mesma essência e propósito.

12

Ajude
Gael entender
melhor esse
assunto.

HORA DO TREINAMENTO
1. Quais textos abaixo explicam sobre a Divindade?

a) Ao Jesus ser batizado quem apareceu para consagrá-Lo? (Mt 3:16 e 17; Mc 1:10 e 11; Lc 3:21 e 22;
Jo 1:32 e 33);
Espírito Santo

Deus Pai

Odim

b) Há referências que Eles são colocados como igual? ( 2Co 13:13, 1Pe 1:2);
Sim

Não

c) Pai como Deus (Jo 6:27, Ef 6:23; 1Pe 1:2);
Sim

Não

d) Jesus Cristo como Deus (Jo 1:1 e 18; 20:28; Rm 9:5; Cl 2:2 e 9; Tt 2:13; Hb 1:8; 1Jo 5:20);
Sim

Não

e) Espírito Santo como Deus (At 5:3 e 4; 1Co 2:10 e 11; 1Co 3:16);
Sim

Não

COLETANDO TILLTRO
Excursionista – cumprir o requisito Descoberta Espiritual 2.

DESAFIO DO GUERREIRO
E você? Compreendeu sobre a Divindade?
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De Graca?
Rumo ao próximo desafio, Gael percebeu que sua espada já estava diferente. Algumas
marcas de ferrugem haviam sumido. O E.S. explicou que após decidir corretamente, nos
primeiros testes, sua espada automaticamente assimilou o Tilltro. Ao chegar no destino ele
reconheceu o homem que conversava com Deus, era Moisés! Ele viu Moisés receber de
Deus as placas da Lei. Rodrigo disse que o conteúdo que foi escrito naquelas placas está
registrado em Êxodo 20. Gael decidiu ler em seu livro.

Após sua leitura ele perguntou: É necessário fazer
tudo aquilo para pertencer ao exército do Rei Mike e
viver em seu mundo? Rodrigo lhe explicou que a Lei
possuía uma função e que para viver no Reino de Mike
era algo grátis! Bastava ele querer morar ali! Tudo dependeria de sua fé! Gael não entendeu muito bem.

14

HORA DO TREINAMENTO
1. Para que serve a Lei/ Mandamentos? Rm 7:7-13 e Gl 3:24-25

Vamos
ajudar Gael a
entender a re
al função da
Lei e como fu
nciona
a Graça?

2. A Lei salva? Ef 2:8-9
3. Posso observar apenas os mandamentos que eu quero? Tg 2:10
4. O que diz o 4° Mandamento? Êx 20:8-11
5. Para quem era o Sábado? Is 56.6; Ec 12:13
6. O sábado era um sinal de quê? Ez 20:12, 20
7. O que é Fé e quão necessária ela é? Hb 11:1 e 6
8. O que é a graça? Ef 2:4-7

COLETANDO TILLTRO
Pioneiro - cumprir o requisito Descoberta Espiritual 1.
Guia - cumprir o requisito Descoberta Espiritual 1, a).

DESAFIO DO GUERREIRO
Após aprender mais sobre a Bíblia, você está disposto aceitá-la como a Palavra Viva de Deus?

15
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Por que nao? Parte 1
Nosso aspirante a herói chegou numa cidade devastada e viu os príncipes e princesas
do castelo sendo capturados e levados como
escravos. Um segundo depois ele já está em
outro lugar recebendo esses escravos numa
grande cidade cercada por uma muralha
impenetrável. Viu também que alguns são
separados e levados ao palácio real.
Rodrigo disse a Gael que era a cidade da Babilônia e que conheceríamos um
grande herói, chamado Daniel. Gael viu Daniel ser preparado para entrar no palácio e
que seus amigos recusaram a mesa cheia
de alimentos deliciosos do rei e preferiram
comer apenas legumes. Gael olhou para Rodrigo e disse: Ah, se fosse eu, não perderia isso por nada?! Com a fome que eles deviam estar
ficar só com cenoura e alface?! Isso não é ser herói, é ter mal gosto! O que há de errado com
essa comida? Como eles iriam se contaminar?

Após explicar isso a Gael o E.S. os levou, um pouco, ao futuro e ele pode ver as vitórias
conquistadas por Daniel e seus amigos. Vitórias alcançadas através de sua fé em Deus e seu
firme caráter quanto a sua decisão de horar a Deus em tudo, inclusive naquilo que deveria
comer. O E.S. e Rodrigo explicaram a Gael a importância de conhecer a vontade do Rei Mike
para nós e nos manter firmes a essa vontade.
16

HORA DO TREINAMENTO
1. O que há de errado com a comida?

Vamos
explicar para
Gael
como se cont
aminariam a
comida do rei

2. Qual o desejo de Deus? 3Jo 2
3. Para termos saúde, o que Deus nos aconselha? Gn 1:29 e Is 55:2
4. Das carnes, quais as que podemos comer? Lv 11:2, 3, 5-7 e 9, 10, 12, 13-20 e Gn 9:4
5. Quais as bebidas que não devemos beber? Pv 23:29-31; 1Co 6:10; Hb 2:15
6. O que devemos cultivar? 2Pe 1:6
7. Cuidar do corpo é uma questão de salvação ou de perdição? 2Co 3:16, 17

VAMOS AJUDÁ-LOS A EXPLICAR QUAL A VONTADE DO REI MIKE PARA NÓS?

1. Como devemos nos comportar? Rm 12:9-21
2. Como deve ser nossas amizades? 1Co 5:9, 11
3. Em que lugares podemos ir? Tg 4:4; 1Jo 2:15 a 17
4. Devo respeitar as autoridades? Rm 13:1-7; Jo 18:36

COLETANDO TILLTRO
Cumpra o requisito número 1 da Especialidade de Temperança que pede pra memorizar
o voto de temperança ou crie o seu próprio voto.

DESAFIO DO GUERREIRO
Gael decidiu honrar ao Rei Mike vivendo conforme sua vontade, inclusive no que diz
respeito à comida e comportamento. E você? O que irá decidir?

17
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Por que nao? Parte 2
Rodrigo lembrou Gael de conferir sua espada, ele vibrou ao
saber que estava se tornando muito bonita! Já não há mais nada
fosco ou enferrujado. Neste momento eles chegaram numa planície e de longe viram um jovem com uma capa longa, parecia
ser alguém importante. Gael, ansioso perguntou: Quem é? Rodrigo respondeu: É José.

Ali protegidos pela invisibilidade eles ficaram
assistindo a tragédia da vida de José. A traição
dos seus irmãos, quando foi vendido como escravo, quando comprado como um animal e colocado a trabalhar numa casa no Egito. Quando
pensava que a vida estava melhorando, chegando a posição de mordomo daquela casa, ele foi
pego novamente em uma armadilha e por ser fiel
a Deus e recusar os assédios de uma mulher casada ele foi jogado numa prisão!
Mesmo ali na prisão ele ajudou todos que conseguiu. A confiança dos responsáveis da prisão em José
é tão grande que ele possuía a chave da prisão e nunca
fugiu! Gael ouviu promessas de soltura e ajuda futura,
mas nada aconteceu. Indignado Gael perguntou a Rodrigo: Como o Rei Mike permitiu isso? Ele não fez nada de
errado! Rodrigo pediu paciência a Gael para terminar a
história e explicar que devemos ser fiéis ao Rei, mesmo
que as coisas não ocorram conforme nosso querer.
O E.S. mostrou que pouco tempo depois José é lembrado e colocado como Governante de todo o Egito. Teve
oportunidade de perdoar seus irmãos e ajudar sua família a se reunirem novamente. O E.S. perguntou a Gael:
Como podemos demostrar que somos fiéis, verdadeiramente, ao Rei Mike?
18

HORA DO TREINAMENTO
Como podemos explicar o que houve na primeira fase da vida de José? Sl 1

1. A quem pertence tudo o que temos? Sl 24:1; Sl 50:10, 11;
Dt 8:18; Ag 2:8
2. Qual a parte que Deus reservou para Si? Lv 27:30

Vamos
entender agor
ao
princípio de
fidelidade atra
vés dos
dízimos e ofer
tas:

3. Para que serve o dízimo? Nm 18:21; 2Cr 17:8, 9
4. Jesus apoiou o sistema do dízimo, quando esteve aqui na Terra? Mt 23:23
Sim

Não

5. O que é reter dízimos e ofertas? Ml 3:8

COLETANDO TILLTRO
Guia – cumprir o item Saúde e Aptidão Física 1 de seu cartão, que pede que você faça uma
apresentação sobre os Oito Remédios Naturais a uma turma de alunos do Ensino Fundamental.

DESAFIO DO GUERREIRO
Gael decidiu ser fiel em tudo! Qual a sua decisão?

19
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O que e a Verdade?
Gael e Rodrigo sentaram sobre os muros de um castelo e observaram um Rei inquieto,
andando de um lado para o outro. De longe viram dois corredores, um com muita técnica e
velocidade parecia até o Usain Bolt! O outro tinha vontade, mas nenhuma habilidade. Quem
é aquele? Perguntou Gael. O E.S. explicou que aquele é o Rei Davi e que os corredores são os
mensageiros da morte de seu filho Absalão, que se rebelou contra seu pai.
O E.S. continuou contando que o corredor desengonçado saiu primeiro, mas o corredor
experiente conseguiu ultrapassar. Este último era chamado de Aimaás. Eles observaram
com cuidado quando Aimaás chegou e se prostrou diante do rei e contou que seu filho havia
sido encontrado. O corredor desengonçado, que não sabemos o nome, imitou o gesto de
Aimaás se prostrando, mas o relato é mais dolorido.
Ele explicou ao rei que seu filho estava morto! Rodrigo perguntou a Gael: Como o que
saiu primeiro sabe toda a história e o que saiu depois não? Gael fez uma cara de confusão e
o E.S. respondeu: Por medo das consequências da mensagem optou por mentir ao rei. Gael
os questionou dizendo: Verdade e mentira são apenas pontos de vista diferentes, não são?
Será que Gael está certo?
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Identificando
a verdade

HORA DO TREINAMENTO
1. O que a Bíblia fala sobre ter uma verdade? 2Co 13:8, Jo 14:6, 17:17, 1Tm 2:4
2. O que a Bíblia diz sobre a expressão “tudo é relativo”? Mt 5:37

3. Alguns dizem que não há uma verdade, então por que existe um mandamento contra a mentira?
Êx 20:16
4. Se existe Verdade, será que existe uma igreja que ensina essa Verdade? Jo 7:17; 1Tm 3:15
5. Quais são as características dessa igreja?
a) Efésios 2:19, 20
b) Atos 16:30, 31; 4:12
c) João 14:1-3
d) João 14:15; Apocalipse 12:17
e) Apocalipse 12:17; 19:1
f) Isaías 58:13; Ezequiel 20:12, 20
g) Mateus 24:14; Apocalipse 14:6
h) 1 Corintios 3:16, 17; 6:19, 20
6. Qual o conselho de Deus para seu povo? Ap 18:4

COLETANDO TILLTRO
Excursionista – discuta as vantagens do estilo de vida Adventista de acordo com o que a Bíblia
ensina, escreva um parágrafo dizendo quais as decisões que você deve tomar para seguir esses
princípios.

DESAFIO DO GUERREIRO
Então Gael, O que é Verdade para você e qual a Igreja verdadeira? O Que você
responderia se fosse Gael?
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Como escolher?
As viagens no espaço entre as dimensões ficaram cada vez mais rápidas, por isso era o
momento perfeito para observar a evolução de sua espada. Ela já estava reproduzindo um
brilho que atraía os olhos. Mas antes que pudesse fazer algo ele chegou ao palácio do Rei
Salomão no meio de uma terrível decisão.
Um bebê estava sendo disputado por duas mães, quem estava falando a verdade? Rodrigo ficou contente ao ver que Gael realmente entendeu que a verdade não é relativa e que há
o certo e o errado. O rei deu uma ordem cruel, de partir a criança ao meio e dar metade para
cada mãe, uma aceitou o proposto enquanto a outra recusou, dizendo preferir ver o filho
sob o cuidado de outra do que vê-lo morto. Com isso, o rei descobriu a verdade e entregou
o bebê para a verdadeira mãe.
Gael ficou impressionado com a sabedoria do Rei! Então, perguntou a Rodrigo: Como
Salomão conseguiu ter tanta sabedoria? A resposta foi: Somente Deus pode dar essa sabedoria, mas utilizá-la é uma decisão que cabe ao ser humano. Ao lutar no exército do Rei Mike
você deverá tomar algumas decisões, frequentemente. Por isso, busque a sabedoria que
Deus tem para lhe oferecer. O E.S. explicou que cada decisão, certa ou errada, é registrada
para o grande dia do acerto de contas! Neste dia todos deverão prestar contas das decisões
que tomaram. Então, Rodrigo disse: Você é livre para escolher, mas é responsável pela escolha que fizer! Entendeu?
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Vamos
ajudar Gael a
entender mel
hor?

HORA DO TREINAMENTO
LIVRE ARBÍTRIO
1. O ser humano tem o poder de escolher?
Dt 30:19-20; Js 24:15; Gn2:15-17; Rm 6:11-14; 2Tm 2:26;

Sim

Não

2. Nossas escolhas têm consequências? Rm 2:6-11

Sim

Não

JUÍZO DE DEUS
3. O que Deus, diz na Bíblia, que Ele vai fazer? Ec 12:14.
4. Como a Bíblia descreve a cena do juízo? Dn 7:9-10.
5. Quem é o Juiz? Jo 5:22, 27; At 17:317
6. Quem são as testemunhas? Ap 5:11.
7. Quais são os livros do julgamento? Ap 20:15; 21:27, Ml 3:16, Jr 2:22
8. Quando o nome de alguém é escrito no Livro da Vida? Jo 5:24.
9. Quem será julgado? 1Pe 4:17; Jo 3:18;
10. Como será o julgamento? Ap 20:12

COLETANDO TILLTRO
Pioneiro – cumprir o requisito Descoberta Espiritual 3, b).

DESAFIO DO GUERREIRO
Gael entendeu o poder de suas escolhas e de que elas resultam em consequências. Ali,
ele venceu mais um desafio e reuniu mais Tilltro, pois escolheu sempre fazer o seu melhor e
seguir fazendo a vontade de Deus. E você? Quer decidir da mesma forma que nosso herói?
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Depender de quem?
Gael percebeu que estava parado entre as dimensões. Rodrigo falou com o E.S.: Já é a hora?
O E.S. disse que o próximo desafio é o mais difícil de todos: Aprender a Amar e Depender. Ele
continuou explicando que o próximo destino era muito forte e extremamente estressante. Gael
concordou em prosseguir e foram levados ao momento da crucificação de Jesus.
Nosso herói sentiu a tensão do momento e ficou extremamente impressionado com o
sofrimento daquele homem na cruz. Ele percebeu que era o mesmo homem que estava
moldando o boneco de barro e que logo depois deu a vida a Adão através do sopro. Ao pedir
uma explicação a Rodrigo ele começou a explicar que era necessário que Jesus viesse ao
mundo como um ser humano, mesmo ele sendo Deus. Teria que sofrer muito mais que um
ser humano normal, sendo provado em tudo e saindo vitorioso.
Enfrentou a pior das mortes para assim nos dar uma nova
chance de vida. Este imenso e abnegado sacrifício só pode
ser realizado por seu imenso amor por nós! Ele nos criou! Ele
nos resgatou! Seu amor dá Salvação a todo o universo em
todas as eras!
O Jovem Gael ficou impressionado com tamanho amor e
exclamou: Eu tenho que agradecê-Lo por fazer isso por mim! Como posso fazer isso?
Rodrigo respondeu: Amando-o de volta!
Aprendendo e cumprindo a Sua vontade
para nossa vida. Aprendendo a se relacionar com Ele e depender dEle!
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Quer
saber mais de
sse
sacrifício de am
or ?

HORA DO TREINAMENTO
1. Para que Jesus veio a este mundo? 1Tm 1:15;
Salvar os judeus

Salvar os pecadores

Governar

2. Jesus sabia o que iria acontecer? Lc 18:31-33;
Sim

Não

3. Qual a motivação de Jesus ao vir para a Terra? Jo 3:16;
Salvar os judeus

Salvar os pecadores

Governar

4. Como desenvolver esse relacionamento?

5. Quem começou esse relacionamento? 1Jo 4:19

6. Quem nos reconciliou com Deus? Rm 5:10-11;

7. O que devemos fazer para manter esse relacionamento? 1Jo 1:7 e 1Co 15:2-4;

COLETANDO TILLTRO
Excursionista - Servindo a Outros - requisito 1.

DESAFIO DO GUERREIRO
Gael decidiu aceitar o sacrifício de Jesus por ele e viver em Seu amor! O que você decide?
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Nascer de Novo?
Ainda impressionado com o que viu, mas convicto em sua decisão, Gael perguntou a Rodrigo: O que
é necessário para que o mundo saiba o que Jesus fez
por mim? Então Rodrigo respondeu. Todos aqueles que
desejam lutar no exército do Rei Mike precisam passar
por uma cerimônia! Gael há uma cerimônia que o próprio Jesus passou para nos deixar como exemplo.
Rodrigo falou com o E.S. e foram levados para a
beira do Rio Jordão onde puderam ver Jesus sendo
batizado por João Batista. Também viram a manifestação do Espírito Santo em forma de pomba e
a voz poderosa vindo do céu dizendo que Aquele
homem era o filho amado de Deus!

HORA DO TREINAMENTO
1. Jesus deixou uma regra sobre o batismo. Qual é essa regra?
Mt 16:15-16;
2. Segundo a Bíblia, como deve ser o batismo? At 22:16; Mc 1:9-11
3. Quem poderá entrar no reino de Deus? Jo 3:16;
4. Que poder recebem os que são batizados? Gl 3:27;

Gael entendeu a necessidade do batismo e pediu para ser batizado assim como Jesus. Eles aproveitaram a oportunidade naquele local especial e
Gael foi batizado. Naquele instante foi levado para
o espaço entre as dimensões e percebeu que algo
estava diferente, espantado ele buscou entender o
que estava diferente, afinal o que aconteceu? Rodrigo parabenizou a Gael!
26

Rodrigo
explicou a Ga
el
sobre o que si
gnifica ser
batizado. O qu
e você sabe
sobre o batism
o?

Ele ainda sem entender o que
estava acontecendo reparou que
sua roupa estava diferente. O E.S.
explicou: Agora você possui um traje
celestial! Preparado exclusivamente
para você! Gael, como está a sua espada? Ele retirou a espada da bainha
e percebeu que estava extremamente linda e brilhante! Acredito que já
tenha Tilltro suficiente! Vamos, acredito que você está pronto para testar
seu Pathfinder.

COLETANDO TILLTRO
Guia – escreva em uma página ou apresente uma palestra de “Como influenciar amigos
para Cristo”.

DESAFIO DO GUERREIRO
Ele entendeu a importância e necessidade de ser batizado. Você também gostaria de ser
batizado na próxima primavera, no “Batismo da Primavera”?
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O que e o Eu ?
Empolgadíssimo com a oportunidade eles chegaram rapidamente ao hangar e Gael viu
o seu Pathfinder, seu codinome era DefenderSeven ou D7. Rodrigo o esperava vestido com
seu traje celestial. Ambos prontos entraram no módulo de controle e fixaram suas espadas
no console de comando e o grande DefenderSeven recebeu a energia necessária para ligar.
Sentaram em suas cadeiras de controle e perceberam que todo aquele gigantesco robô
era controlado com suas mentes. Gael queria ir para a batalha. Estava ansioso para demonstrar seu valor a todos! Rodrigo tentou acalmá-lo pedindo paciência e concentração.
Chegaram a Batalha e Gael é impelido a combater, mas percebe não ser tão fácil quanto esperava. Eles receberam vários impactos dos gigantescos monstros. Rodrigo tentou orientá-lo,
mas Gael só pensou naquilo que ele poderia fazer e não escutou as orientações de seu mentor.

Não demorou para serem derrubados e o D7 desligado. Gael olhou para Rodrigo, ele estava
inconsciente. Sem saber o que fazer, chamou o E.S., que repondeu prontamente. E.S., onde eu
errei? O que aconteceu? Perguntou Gael. Respondeu o E.S.: Você foi vencido pelo “eu”. Você esqueceu tudo o que lhe ensinamos e tentou resolver tudo sozinho. Puxa e agora? Fui derrotado?
O que posso fazer? Perguntou ele.
Rodrigo acordou e entendeu a situação. Se acalme Gael!
Você está arrependido? Ele acenou afirmativamente com a
cabeça. Então, vamos pedir perdão. Juntos oraram a Deus
e pediram perdão. Ao terminar a oração eles perceberam que a espada de Gael estava brilhando novamente e ao encaixá-la seu D7 voltou a ficar em pé! Gael
disse a Rodrigo: Ok! Agora vamos juntos!
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Você sabe
o que é Tentaç
ão, Pecado
e Restauração?

HORA DO TREINAMENTO
TENTAÇÃO
1. De acordo com a Bíblia, existe tentação? Lc 4:2;

Sim

Não

2. A tentação tem tamanho? 1Co 10:13;

Sim

Não

3. Como escapar da tentação? Mt 26:41;
PECADO
4. Qual a origem do Pecado? 1Jo 3:8
5. Qual a definição de pecado? 1Jo 3:4
6. Qual o resultado do pecado? Tt 1:5 e Rm 6:23
RESTAURAÇÃO
7. Deus gosta do que acontece com quem comete pecado? Ez 18:32
8. Sozinho, o homem pode se livrar do pecado? Jr 13:23
9. O que foi feito para nos restaurar, ajudar o homem? Jo 3:16, Hb 2:14; 1Jo 3:5-8; Ef 2:4-6

COLETANDO TILLTRO
Excursionista – cumprir o requisito 1 b) da especialidade de Aventuras com Cristo.

DESAFIO DO GUERREIRO
Gael se arrependeu de tentar resolver as coisas por sua própria força! E você? Já aprendeu a
depender mais do Espírito Santo?
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Tudo Novo?
A batalha foi intensa! Mas a dupla e D7 foram vitoriosos! Tudo terminou bem! E a batalha
acabou! Agora já recuperados e descansados eles entraram num grandioso salão de festas.
Gael nunca tinha visto tantas coisas belas juntas. Sentiu-se pequenino diante daquela situação, por que todos eram gigantes e eles do tamanho de gafanhotos. Foram levados com
cuidado e postos num local especial onde puderam comer e ver a comemoração da vitória.

De repente todos se silenciaram e se inclinaram. Alguém entrava no salão. Gael viu
Rodrigo curvado também. Imediatamente ele
se curvou. Uma voz poderosa e já conhecida
começou a falar. Gael reconheceu a voz do arbusto em chamas. A voz pediu para que eles
ficassem em pé. Rodrigo apresentou Gael ao
Rei Mike. Gael ao olhar o rosto de Mike o reconheceu como a mesma pessoa que moldou
e deu vida a Adão, a mesma pessoa chamada
Jesus que morreu por ele na cruz e foi batizado
no Rio Jordão.
Agora ele estava vendo e conversando com
Aquela pessoa que tanto o amou e se sacrificou
por ele. O Rei disse que agora começariam um período de preparo e logo depois iriam reconstruir
tudo de novo! Um novo Reino de paz e justiça!
30

HORA DO TREINAMENTO
UM PERÍODO DE PREPARO
1. Quanto tempo os santos reinarão com Cristo? Ap 20:6
2. Quais eventos marcam o ínicio do período de mil anos?
a)
c) 1Ts 4:16 e 17
b) 2Ts 2:8
d) Ap 20:1-3
3. Quais as condições durante o milênio?
a) Justos — Ap 20:4; 1Co 6:2 e 3
b) Ímpios — Jr 25:33
c) Terra — Jr 4:23-27
d) Satanás — Ap 20:2
4. O que acontecerá no final dos mil anos?
Ap 21:2; Zc 14:4
Ap 20:10; Ez 28:19
Ap 20:5
Ap 20:8 e 9; Ml 4:1-3
FOI PROMETIDO UM NOVO REINO TAMBÉM
5. Como será este Novo Reino?
Is 35:1 e 2
Is 35:7
Is 11:6 e 7

Is 35:5 e 6
Is 35:10
Is 11:8 e 9

6. Como será a cidade? Ap 21:12-14, 16-21.
7. O que não haverá lá? Ap 21:4

COLETANDO TILLTRO
Pioneiro – realizar a leitura bíblica: Eclesiastes 11 e 12.

DESAFIO DO GUERREIRO
Gael ouviu o Rei Mike e seus planos e desejava de todo o seu coração morar neste novo reino!
E você, gostaria de morar neste reino que Jesus nos prometeu?
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O que devo fazer agora?
Uma cerimônia de condecoração fora preparada, Gael e Rodrigo foram condecorados
como cavaleiros e cidadãos do reino. O Rei foi interrompido por um mensageiro e seu semblante ficou preocupado. Então, explicou que alguns monstros escaparam e fugiram para a
dimensão de Gael e Rodrigo e estão atacando. O mal estava atacando as pessoas e muitos
sucumbiram.
O Rei se dirigiu a Gael e disse: Sei que és um vencedor e tens o direito de ficar aqui comigo! Mas, preciso que você volte a sua dimensão e leve consigo o antídoto para impedir que
o mal destrua a humanidade. Gael aceitou a missão! O Rei explicou que lá Ele era conhecido
por outro nome.
Gael disse: Jesus! Exato! Afirmou o rei, que continuou:
Você não estará sozinho! Você terá que reaprender a
escutar o seu E.S., ele é chamado de Espírito Santo
por lá e sempre estará com você. A sua espada lá é
conhecida como a Minha Palavra, a Bíblia. E o Tilltro
você poderá conseguir com o nome de Fé. Gael, seu
Pathfinder é sua unidade do Clube! Aprenda com
eles a trabalhar como um grande corpo.

Gael concordava com a cabeça e prestava
atenção em tudo! O Rei finalizou: Vá e em breve
nos encontraremos! Gael acordou com o livro
sobre seu rosto. Ligou para Rodrigo e perguntou: O que devo fazer agora? Leve este livro a
outras pessoas e as ajude a conhecer o Rei!
Agora, neste mundo a aventura continua.
Aqui você também atende por outro nome,
não mais de Gael. Junte os tripulantes do seu
PATHFINDER 7 com o código secreto, que voFalta um planeta aqui,
e um por “GRITO DE GUERRA”, treicês conhecem
fundo que combine
atrás
do cresçam juntos e nos veremos
nem, estudem,
Jesus.
novamente nas batalhas!
SUCESSO GUERREIRO!
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HORA DO TREINAMENTO
1. Como surgiu a morte? Rm 6:23
2. A que a morte é comparada? Jo 11:11-14
3. Quando é que o ser humano passa a ter direito à vida eterna outra vez? Jo 5:24 e 1Co 15:21-23
4. Enquanto Jesus não vem, onde estão os mortos? Dn 12:2 (No pó da terra).
5. Enquanto dormem, sabem os mortos alguma coisa? Ec 9:5, Sl 6:5, 115:17.

COLETANDO TILLTRO
Responda esta pergunta:
O que é discipular? Mt 28:19

Excursionista - Descoberta Espiritual 6 - João 1.

Muito Bem! Você está a um passo de concluir sua jornada!

DESAFIO DO GUERREIRO
Me comprometo a completar meu treinamento, agora a bordo da minha Pathfinder 7,
aqui conhecida como:
ajudando aos outros a trilhar essa aventura junto comigo!
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Minha história: Crie a capa e a
história da sua unidade!
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Igreja Adventista
do Sétimo Dia®
DIVISÃO SUL-AMERICANA

www.desbravadores.org
36

