
70 A  L i a h o n a

Inspirado numa história verídica
1. “Cuidado! O alossauro vai pegar 

você!” rugiu João ao correr atrás do 
dinossauro de Carlos em volta do sofá 
com seu alossauro. 

“Comigo ninguém pode. Sou um 
tiranossauro rex”, disse Carlos, fazendo 
seu dinossauro saltar pelas paredes.

para aS CrianCinhaS

Quem É JesUs?
“O melhor amigo é Jesus. Sempre perto está” (Músicas para Crianças, p. 37).
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2. Os meninos pisa-
ram forte pela casa como 
dinossauros barulhentos 
e famintos até que a mãe 
trouxe um lanche.

3. “Quem é aquele ali na 
parede?” perguntou João, 
comendo sua fatia de queijo.

“Jesus, é claro”, respondeu 
Carlos.

“Quem é Jesus?” perguntou 
João.

Carlos não sabia o que dizer. 
Achava que todos conhecessem 
Jesus.

“Ele mora no céu. E ama todas 
as pessoas”, foi tudo o que lhe 
veio à mente como resposta.

“Está bem”, disse João. “Quer ir 
lá fora?”

4. Carlos estava ajoelhado ao 
lado da cama naquela noite, pre-
parando-se para orar quando o 
pai entrou.

“Gostou de brincar com o João 
hoje?” perguntou o pai.

“Gostei. Brincamos com areia 
e os dinossauros. Pai, o João me 
perguntou quem era Jesus, e eu 
não sabia direito o que dizer.”

Eliana Osborn
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5. O pai apontou para a gravura da parede acima 
da cama de Carlos. Era Jesus cercado de crianças. “O 
que você pensa quando vê essa gravura?” perguntou 
o pai.

6. “Que quero muito viver 
com Jesus e o Pai Celestial um 
dia. E que Jesus foi bondoso 
com as pessoas quando esteve 
na Terra”, disse Carlos.

7. “Parece que você poderia dizer tudo isso ao João”, 
afirmou o pai.

“Talvez o João gostaria de ir comigo à Igreja um dia”, 
disse Carlos. “Assim ele poderia aprender muitas coisas 
sobre Jesus. E também é divertido”.

8. O pai beijou Carlos no alto da cabeça.
“Você é um bom menino, Carlos. Tanto 

o Pai Celestial como Jesus estão orgulhosos 
de você. E o João tem sorte de ter um amigo 
como você.” ◼
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