
A Bíblia não 
explica totalmente o 

motivo.

Contudo, Deus 
provavelmente levou mais 

em consideração as atitudes de 
Abel e Caim em relação a Ele do 

que suas ações.

Por que 
tenho que fazer 

isso? É uma chatice.

Eu Lhe dou, 
porque Você me deu 

tanto.

“Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de 
Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus 

aprovou as suas ofertas” (Hebreus 11:4 NVI).

Deus tinha pedido 
a Abel e Caim para 
Lhe oferecerem 

algo.

Por que é que Deus gostou mais da 
oferta de Abel do que da oferta 
de Caim? Porque Deus queria um 

cordeiro e não frutas  
e legumes?

Aventuras em Hebreus 11, 2a Parte
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Enoque era o 
bisavô de Noé!

Gênesis 5:24, 
Enoque vivia “sempre em 

comunhão com Deus” (NTLH)

Venha, 
junte-se a 

nós!

Vamos 
criar problemas!

Não, 
obrigado. Estou 

feliz conversando com 
o meu amigo.

Leiam a história em Gênesis 5:21–24. 

Quando 
vemos todo 

mundo fazendo o que 
quer sem nem prestar 

atenção no que Deus diz, é 
necessário muita fé no Deus 

invisível para fazermos 
o que Ele quer que 

façamos.

A história seguinte,  
em Hebreus 11 é  
sobre Enoque.

“Pela fé, Enoque foi transladado para 
não ver a morte. Não foi achado, 
porque Deus o transladara. Pois 

antes da sua transladação alcançou 
testemunho de que agradara a Deus” 

(Hebreus 11:5).

Deus ficou tão feliz de ver Enoque 
viver com fé, seguindo Seus preceitos, 
que o transladou. Isso quer dizer que 
Ele foi levado da terra para junto de 

Deus sem passar pela morte. Deus 
simplesmente o levou da terra.

Nos dias de Noé, o mundo 
tinha se tornado tão iníquo, 
que Deus decidiu purificá-lo 

com um dilúvio.

Então, provavelmente 
as coisas tinham 

começado a ficar ruins 
nos dias de Enoque.1

1 Judas 1:14–15



Vejam 
só que cachorrinho 

bonitinho!

Quer 
que lhe demos 
comida, acho.

Vou 
chamá-lo de 

Rufus.

Isso 
nos deixa 
felizes?

O 
cachorrinho não ia 

se aproximar de nós se não 
soubesse que lhe daríamos o 

que ele precisa.

Rufus 
teve fé! 

“Sem fé é impossível agradar a 
Deus, porque é necessário que 
aquele que se aproxima de Deus 
creia que Ele existe, e que é 
galardoador dos que o buscam” 
(Hebreus 11:6). 

O cachorrinho tem fé 
em nós, e isso nos deixa 

felizes.

É! Que nem diz no versículo. 
Nós nos aproximamos de Deus 
porque acreditamos que Ele vai 
cuidar de nós e nos dar o que 

precisamos.

Mas o pré-requisito é a 
fé. É o que precisamos ter 
para podermos sequer nos 

aproximar de Deus.



Esta 
casa tem 

um desenho 
estranho.

“Assim 
Noé condenou o 

mundo e recebeu de Deus a 
aprovação que vem por meio da 

fé” (Hebreus 11:7 NVLH).

Ele 
pegou sol 
demais. 

As 
palavras 

de Deus são 
verdadeiras!

Leiam a história completa de Noé e da 
Arca no capítulo 6-9 de Gênesis.

“Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus 
sobre as coisas que iam acontecer e que não 

podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus 
e construiu uma barca em que ele e a sua 

família foram salvos”  
(Hebreus 11:7a NTLH).

Noé teve que ter fé 
em Deus, quando Ele 

disse que o mundo seria 
coberto de água.

Um dos filhos de 
Noé: Nunca vi o 
céu tão escuro! Não me 

surpreende.



Deus disse 
para irmos. Então, 

apesar de não sabermos o que 
nos espera, sabemos que Deus 

está nos guiando e que 
cuidará de nós.

Deus 
prometeu um lugar 
melhor. Este não é 
nosso destino final.

Temos 
realmente que sair deste 

lugar que conhecemos  
tão bem?

“Pela fé Abraão, sendo chamado 
para um lugar que havia de receber 
por herança, obedeceu e saiu, sem 
saber para onde ia.” (Hebreus 11:8).

“Todos estes morreram na fé. Não alcançaram as promessas. 
Viram-nas de longe, e as saudaram. E confessaram que eram 

estrangeiros e peregrinos na terra.” (Hebreus 11:13).

“Pois esperava a cidade 
que tem fundamentos, da 
qual Deus é o arquiteto e 

construtor.” (Hebreus 11:10).



Eu sei que 
Deus cumprirá 
Sua palavra.

Tenho 
algo novo 

preparado para 
vocês!

Leiam sobre o pacto de Deus com 
Abraão em Genesis 15:5–18. 

Continua …

Deus fez um pacto com Abraão e prometeu a terra 
de Canaã para ele e seus descendentes. Apesar 
dessa promessa não ter sido cumprida durante a 
vida de Abraão, cumpriu-se muito anos depois.” 

(Hebrews 11:16 NLT).

“Em vez disso, esperavam eles uma 
pátria melhor, isto é, a celestial. Por 
essa razão Deus não Se envergonha 
de ser chamado o Deus deles, e lhes 

preparou uma cidade.” (Hebreus 11:16 NVI).
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