
Néfi No livro de Mórmon Néfi 
construiu um barco para levar 
sua família à Terra Prometida. 

Enquanto viajavam pelas águas, 
os irmãos de Néfi ficaram 
muito irados com ele e o 

amarraram no barco. O Senhor 
tinha poder de libertar Néfi das 
cordas, como tinha feito antes 

(1 Néfi 7:27), mas Néfi esperou, e 
confiou no tempo do Senhor. 

Néfi ficou amarrado por 3 dias 
antes de seus irmãos o soltarem.

1 Néfi 18

José foi vendido como escravo 
por seus irmãos. Ele foi viver 
no Egito e serviu um homem 
que o lançou na prisão para 

puní-lo por algo que não tinha 
feito. Ele sabia que Deus 
estava com ele, mas ainda 
ficou na prisão por 2 anos. 
Finalmente, ele foi solto da 

cadeia porque ele interpretou o 
sonho do Faraó.

Gênesis 37-41

José

Abraão e Sara receberam a 
promessa de ter uma família 

tão numerosa quanto as 
estrelas do céu. Mas Sara não 

podia conceber. Eles 
envelheceram. Então, um dia 
Abraão foi visitado por um 

mensageiro celestial lhe 
dizendo que teria um filho. 

Esse foi um milagre que eles 
esperaram por muito tempo. 

Gênesis 15-17

Abraão e Sara



Números 13:27

Gênesis 5-9

Moisés fez algumas coisas 
incríveis sob a direção de Deus. 

Por exemplo, libertando os 
filhos de Israel da escravidão e 

dividindo o Mar Vermelho. 
Mas os filhos de Israel fizeram 
algumas escolhas erradas no 

deserto, então Moisés teve que 
vagar no deserto com eles por 

38 anos.

Noé foi um profeta que avisou 
o povo sobre arrependimento. 

As pessoas não se 
arrependeram, então o Senhor 

mandou um dilúvio. Noé 
contruiu uma arca e colocou 
nela dois de cada animal. A 

chuva veio e Noé, sua família 
e os animals estavam salvos na 

arca, mas eles tiveram que 
esperar 371 dias antes que 

pudessem sair da arca. 

Noé

Moisés

Lembra de Jacó. Ele trocou sopa 
pela primogenitura de seu irmão. 
Para escapar da ira de seu irmão, 

ele fugiu e trabalhou para um 
homem chamado Labão. Labão 
tinha uma linda filha chamada 
Raquel. Jacó trabalhou por 7 
anos para casar com Raquel, 

mas Labão o enganou. Então, 
ele trabalhou mais 7 anos (14 no 

total) para casar com Raquel.

Gênesis 29:20-35

Jacó


