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Uma vez que Deus dá
alimento aos pássaros 
e belas cores às flores 
e arbustos, ...

... o Seu povo pode 
confiar nele para todas 
as suas necessidades.

Jesus respondeu 
ao leproso, 
"Quero.  Seja 
limpo."  Enquanto 
os ajudantes 
observavam, o 
leproso se tornou 
limpo.  Ele foi 
curado!  

Jesus ensinou a seus 
recém-escolhidos 
ajudantes muitas 
coisas naquele dia.  
Quando ele terminou, 
um leproso veio 
súplicar a Jesus 
para curá-lo.

Jesus fez coisas maravilhosas.  Ele curou 
doentes, deu paz a pessoas com problemas em 
seus corações e mentes, e ensinou a Palavra de 
Deus.

Multidões vieram a Jesus procurando ajuda e cura.

JESUS ESCOLHE DOZE 
AJUDANTES
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Somente o Filho 
de Deus poderia 
fazer isso.  Os 
ajudantes sabiam 
que tinham um 
Mestre 
maravilhoso.

JESUS ESCOLHE DOZE AJUDANTES

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Mateus 4-7, Marcos 1, Lucas 6

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Byron Unger; Lazarus

Traduzido por Berenyce Brandão
Adaptado por E. Frischbutter; Sarah S.
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Se você 
tivesse 
escolhas 
importantes 
a fazer, 
você oraria 
a Deus?  
Jesus fez!

Jesus orou por 
toda a noite 
longa e escura.

A partir deles escolheu doze para serem auxiliares 
especiais, ou apóstolos.

Os dois primeiros que Jesus escolheu eram irmãos, 
Simão Pedro e André.  

Eles tinham deixado os seus negócios de pesca 
quando Jesus os chamou para segui-Lo.

Mas não obedecer a Palavra de Jesus é como 
construir uma casa sobre um alicerce de areia.  
Quando uma tempestade vir, a casa cairá.

Jesus ensinou que 
fazer o que Ele diz é 
como construir uma 

casa sobre uma base 
sólida.  Tempestades 

ferozes não irão 
destruir a casa.

Jesus também escolheu Filipe, Bartolomeu, 
Mateus, Tomé, Simão o zelote, Tiago, filho 
de Alfeu, Judas irmão de Tiago, 
e Judas Iscariotes, que mais 
tarde tornou-se 
inimigo de 
Jesus.

Tiago e João, filhos de 
Zebedeu, também deixaram 
suas redes de pesca.

Na manhã seguinte, Jesus chamou Seus seguidores 
- todos os amigos que serviram e 
obedeceram a Ele.

Ele decidiu escolher doze homens de Seus muitos 
seguidores, para ajudá-Lo em Sua 

obra de Deus.

Em um lugar 
calmo da 
montanha Ele 
falou com seu 
Pai Celestial.  
Jesus orou 
até que o sol 
se pôs.
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Jesus disse que 
Deus iria alimentar 
e vestir as pessoas 
que confiam nele.

Jesus também disse ao povo 
para orar secretamente - 
não se exibir com orações 
na frente dos homens, como 
alguns líderes religiosos 
faziam.

As pessoas precisam da 
ajuda de Deus para viver 
como Jesus.

Algumas das ordens de Jesus não foram 
fáceis.  "Se um homem bate a sua 
face direita, ofereça também 
a esquerda", Ele ensinou.  
"Amai os vossos inimigos."
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