
Escola Bíblica Jovem | Paulo Alves 
Ago/Set 2017 

  



BIBLIOGRAFIA  
BOOM, Corrie Ten. O refúgio secreto. São Paulo. Betânia, 2000. 
BOYER, Orlando S. Heróis da Fé - Vinte homens extraordinários que incendiaram o mundo. São 
Paulo. CPAD, 2005.  
FOXE, John. O livro dos mártires. São Paulo. Mundo Cristão, 2005. 
METAXAS, Eric. Bonhoeffer: Pastor, Mártir, Profeta, Espião.São Paulo. Mundo Cristão, 2011.  
PIPER, John. Completando as aflições de Cristo - o custo de levar o evangelho para as nações 
na vida de William Tyndale, Adoniran Judson e John Paton. Shedd Publicações, São Paulo, 2010.  
PIPER, John. O Sorriso Escondido de Deus – O fruto da aflição na vida de John Bunyan, David 
Brainerd e William Cowper. Shedd Publicações, São Paulo, 2010.  
SWINDOLL, Charles R. Jesus, o maior de todos (série heróis da fé). São Paulo. Mundo Cristão, 
2008. 
SWINDOLL, Charles R. José, um homem íntegro e indulgente (série heróis da fé). São Paulo. 
Mundo Cristão, 2008.



ABORDAGEM GERAL   
HISTÓRIAS, DESAFIOS, SOFRIMENTOS E ALEGRIAS DE HERÓIS DA FÉ 

O QUE PODEMOS APRENDER ATRAVÉS DA VIDA E MINISTÉRIO DE:  

• HERÓIS DA FÉ - REGISTROS BÍBLICOS  
• HERÓIS DA FÉ - REGISTROS HISTÓRICOS  
• HERÓIS DA FÉ EM NOSSOS DIAS. É POSSÍVEL?! 



ABORDAGEM ESPECÍFICA  
INTRODUÇÃO 
• Qual o Perfil de um Herói da Fé  

JOVENS HERÓIS NA BÍBLIA  
• Daniel  
• José 

HERÓIS (in)VISÍVEIS NA BÍBLIA  
• A lista de Paulo 

CONCLUSÃO  
• É possível ser um herói hoje?! 



INTRODUÇÃO 
Herói - hḗrōs,ōos 

'chefe, nobre; semideus; mortal elevado à classe dos semideuses‘; Mit. 
filho de um deus ou uma deusa com um ser humano; mit mortal 
divinizado após sua morte; indivíduo notabilizado por suas 
realizações, seus feitos guerreiros, coragem, abnegação, etc; principal 
personagem de uma obra de literatura, dramaturgia, cinema;  
indivíduo que desperta enorme admiração; ídolo.



INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO 

Falar de pessoas que consideramos como heróis da 
fé é fácil. Difícil é viver como eles viveram. 
Entretanto esta é uma missão para todos nós, 
cristãos. 



INTRODUÇÃO 

A galeria dos heróis da fé não é formada por
pessoas perfeitas, mas por humanos como nós que
quando confiaram plenamente no Senhor foram
abençoados e, quando entregues as próprias forças
não obtiveram sucesso.



QUAL O PERFIL DE UM HERÓI DA FÉ?!

1. Caráter marcado por obediência a Deus e esperança futura - Hb 11.1;

2. Consciência de que são cidadãos da pátria celestial - Hb 11.13;

3. Comportamento de fé e conduta, dando bom testemunho - Hb 11.13;

4. Comprometidos em viver uma vida de Santidade a Deus - Hb 11. 



“Quão pouco conhecimento têm aqueles que 
acham a santidade insípida. Quando alguém 
encontra a verdadeira santidade, descobre que é 
irresistível!”

C.S Lewis 

QUAL O PERFIL DE UM HERÓI DA FÉ?!



“Eu sou o SENHOR, vosso DEUS; portanto vós vos consagrareis e sereis santos,
porque eu sou santo;...” Levítico 11.44

“...pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos  santos 
também vós mesmos em todo o vosso procedimento, 16porque está escrito: Sede 
santos, porque eu sou santo.” 1 Pedro 1.15,16.

QUAL O PERFIL DE UM HERÓI DA FÉ?!



"Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o 
que o Senhor exige: Pratique a justiça, ame a 
fidelidade e ande humildemente com o seu Deus." 

Miqueias 6:8

QUAL O PERFIL DE UM HERÓI DA FÉ?!



“O caminho para a fé passa pela a obediência ao 
chamado de Cristo.” 

Dietrich Bonhoeffer

QUAL O PERFIL DE UM HERÓI DA FÉ?!



“Foge [Separe-se  de],  outrossim,  das  paixões  da  mocidade. 
Segue [Separe-se para] a justiça, a fé, o amor, e a paz com os 
que, de coração puro, invocam o  Senhor.” 2 Timóteo 2:22

Relacionamentos, hábitos e alvos estão focados em viver de 
acordo com o que Deus espera. 

QUAL O PERFIL DE UM HERÓI DA FÉ?!



JOVENS HERÓIS NA BÍBLIA
DANIEL 



•Era um exilado;
•Estrangeiro;
•novo em idade (adolescente);
•sem experiência;
•era recém-formado;
•estagiário de sábio;
•sob o domínio do rei;
•sem poder, fama ou dinheiro;
•Inferiorizado;
•risco de morte;
•buscava misericórdia de Deus;

➢ Tranquilo;
➢ Sábio;
➢ Astuto;
➢ Confiante;
➢ Temente a Deus;
➢ Humilde;
➢ Agradecido a Deus;
➢ Altruísta;
➢ Testemunha;
➢ Servo de Deus;
➢ Sem medo do futuro;



ANTES
Daniel - Deus é meu juiz;
Hananias – O Senhor é gracioso;
Misael Quem é como Deus?;
Azarias - A quem Deus ajudou;

DEPOIS 
Beltessazar – Bel protege a sua vida; 
Sadraque - Servo do Deus Sin/Amigo de Acu;
Mesaque – Quem é como Aku? (deus da lua); 
Abede-nego - servo de Nego. (o ídolo que representa mercúrio);



Daniel e seus amigos ganharam outros nomes, com outros 
significados, mas mesmo assim não levaram isso em conta. 
Pelo contrário, eles continuaram tementes ao Senhor, sofreram 
as consequências desse temor, mas desfrutaram da presença e 
do cuidado de Deus. 

JOVENS HERÓIS NA BÍBLIA



“Daniel na cova dos leões”  
B. Raviere – Sec XVII



“A resposta de Daniel ao rei”  
B. Raviere – Sec XVII



Integridade (v.1-9)

Daniel estava com cerca de 90 anos e demonstrava a mesma integridade 
de sua juventude. 

Sua vida foi investigada de todos os lados pelos inimigos, porém, a sua 
honestidade era inquestionável (v.4);

O QUE APRENDEMOS COM DANIEL?!



Disciplina na vida devocional (v.10-11):

Mesmo sabendo que poderia vir a perder a vida, Daniel manteve a sua 
disciplina em buscar a Deus (“tres vezes ao dia”), mantendo como 
prioridade sua vida de comunhão com Deus. (Dn2.17, 18; 6.11; 
9.1-3;10.12...);

O QUE APRENDEMOS COM DANIEL?!



Deus honra a fidelidade de seus servos (v.12-23)

Dar a vida por aquilo que você crê
A consequência da firmeza de Daniel foi ser jogado na cova dos leões. Embora contrariado, o rei 
executou a sentença;

Deus é poderoso para nos livrar, segundo o seu querer (v.19-23)
Daniel foi considerado inocente diante de Deus. Ele confiou totalmente no cuidado do Senhor;

O QUE APRENDEMOS COM DANIEL?!



A postura diante das provações irá afastar ou aproximar as pessoas de Deus (v24-28)

Os inimigos são punidos (v.24)
Sofrem as consequências de sua própria trama;

As autoridades são impactadas
O testemunho de Daniel ganhou 2 reis para Deus (v.25-28; cf. Dn 4.5, 6);

O QUE APRENDEMOS COM DANIEL?!



O QUE APRENDEMOS COM DANIEL?!

Conclusão

Uma vida de total santidade a Deus, como e onde você 
estiver, suporta alegremente dores e aflições, pois sua 
esperança está em quem sustenta o universo. 



JOVENS HERÓIS NA BÍBLIA

JOSÉ 



“Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de 
qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele 
amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a 
seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. (...)  Depois teve outro 
sonho e o contou aos seus irmãos...”

ODIADO
O QUE APRENDEMOS COM JOSÉ?!



“Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. 
"Lá vem aquele sonhador! ", diziam uns aos outros. "É agora! Vamos 
matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal 
selvagem o devorou. (...)  Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram 
a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e 
sem água. (…)” Gen. 37.18…

TRAIDO

O QUE APRENDEMOS COM JOSÉ?!



TENTADO

(...) José era atraente e de boa aparência, e, depois de certo tempo, a 
mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: "Venha, deite-se 
comigo! " Mas ele se recusou e lhe disse: "Meu senhor não se preocupa 
com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus 
cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a 
não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, 
cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? "

O QUE APRENDEMOS COM JOSÉ?!



Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a 
deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa 
para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. 
Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: "Vamos, deite-se 
comigo! " Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. 

TENTADO
O QUE APRENDEMOS COM JOSÉ?!



José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com 
bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o 
carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se 
tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se 
preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor 
estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gn 
39:20-23

DESAFIADO

O QUE APRENDEMOS COM JOSÉ?!



Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, 
prostraram-se diante dele e disseram: "Aqui estamos. Somos teus 
escravos! " José, porém, lhes disse: "Não tenham medo. Estaria eu no 
lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou 
em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não 
tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos". E assim os tranquilizou 
e lhes falou amavelmente.  Gn 50:15-21

O QUE APRENDEMOS COM JOSÉ?!



José sofreu muito e, poderia ter se voltado contra Deus, 
tirado sua vida, vingado dos seus irmãos ou fazer qualquer 
outra coisa, mas ele escolheu ser integro e Deus o honrou. 

O QUE APRENDEMOS COM JOSÉ?!



"A melhor ferramenta de Deus em nossas vidas é a 
ferramenta do sofrimento.” 

Corrie ten Boom 

O QUE APRENDEMOS COM JOSÉ?!



A LISTA DE PAULO

HERÓIS (in)VISÍVEIS NA BÍBLIA



Febe – irmã em Cristo, serva da igreja (diaconisa) de Cencreia (Oeste 
Roma). Deve ser recebida no Senhor, ser ajudada por outros. Tem sido 
protetora (benfeitora) de muitos (através de suas posses).

Priscila e Áquila - cooperadores, amigos de profissão (fazedores de 
tenda), arriscaram a vida em favor de Paulo, congregavam em casa. 
Dignos da gratidão de Paulo e da igreja.

HERÓIS (in)VISÍVEIS NA BÍBLIA



Epêneto – amado filho, primeiro fruto do evangelho na Ásia;
Maria – trabalhou duro pelos irmãos;
Andrônico e Júnia – parentes (escravos) de Paulo. Já eram cristãos antes 
mesmo de Paulo e tinham destaque entre os apóstolos. Foram 
companheiros de prisão;
Amplíato – amado no Senhor;
Urbano – cooperador em Cristo;
Estaquis – amado;

HERÓIS (in)VISÍVEIS NA BÍBLIA



Apeles – aprovado em Cristo;

Aristóbulo e os de sua casa;

Herodião – parente de Paulo (Judeu);

Narciso e os de sua casa (provavelmente neto de Herodes o Grande e 
amigo de Cláudio Imperador);

HERÓIS (in)VISÍVEIS NA BÍBLIA



Trifena e Trifosa – irmãs (gêmeas?) que trabalharam no Senhor;
Pérside – amada, que muito trabalhou no Senhor;
Rufo – que também era como mãe para Paulo;
Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas – reúnem-se com 
irmãos;
Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas – reúnem-se com os santos.

HERÓIS (in)VISÍVEIS NA BÍBLIA



Essas pessoas foram usadas pelo Senhor e muito importantes na história 
do cristianismo. Por isso Ele fez grandes coisas na vida de cada um. Uns 
com posses, outros como companheiros de trabalho, de prisão, amigos, 
etc. 

Não há registros profundos sobre a vida e ministério de cada uma delas, 
mas Deus de certa forma honrou cada um destes que contribuíram para a 
propagação do evangelho. 

HERÓIS (in)VISÍVEIS NA BÍBLIA



CONCLUSÃO 

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



“Entre o conhecimento e a 
transformação é necessário o 

quebrantamento”. 

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



Tu pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus 
Cristo. 

2 Timóteo 2:3

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



"Não busco u ma vida longa , mas uma completa ,  como a 
sua Senhor Jesus.“ Jim Elliot

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes 
glorifique a Deus nesta parte. 

1 Pedro 4:16

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



“De bom grado vou confirmar com meu sangue a 
verdade sobre a qual tenho escrito e pregado”.

John Huss

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si 
mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é 
semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de 
olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem 
que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na 
prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz 
naquilo que fizer”.  Tiago 1:22-25

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



"Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o 
que não pode perder."

  Jim Elliot 

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



322 cristãos são mortos por mês…

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!



"Não tenha medo de  confiar  um futuro  desconhecido a  um Deus 
conhecido!" 

Corrie Ten Boom
  

É POSSÍVEL SER UM HEROI HOJE?!


