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Porque mais importante do que conhecer as histórias bíblicas é saber aplicá-las às várias
situações que ocorrem na nossa vida, as históias deste livro procuram ajudar as crianças a
olhar para a Bíblia como a chave de Deus para resolver os seus problemas do dia a dia!Este
livro tem 7 histórias ilustradas, uma para cada dia da semana!Dentro vem também o código de
acesso ao site do livro, onde as crianças poderão aceder a conteúdos, como jogos bíblicos e
outros relacionados com as histórias!

About the AuthorDr. R.C. Sproul (1939–2017) was founder of Ligonier Ministries, an international
Christian discipleship organization located near Orlando, Fla. He was also founding pastor of
Saint Andrew’s Chapel in Sanford, Fla., first president of Reformation Bible College, and
executive editor of Tabletalk magazine. His radio program, Renewing Your Mind, is still
broadcast daily on hundreds of radio stations around the world and can also be heard online. Dr.
Sproul contributed dozens of articles to national evangelical publications, spoke at conferences,
churches, colleges, and seminaries around the world, and wrote more than one hundred books,
including The Holiness of God, Chosen by God, and Everyone’s a Theologian. He also served
as general editor of the Reformation Study Bible.--This text refers to the audioCD edition.
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A Bíblia na minha Vida - Histórias para CriançasPor Rute Queiroz Mesquita“Dedico este livro a
Deus, aos meus pais, às minhas irmãs, aos meus sobrinhos, aos meus filhos Miguel e Raquel e
ao meu marido pois, direta ou indiretamente, contribuíram para que este livro existisse!
Índice1. Onde Estará?2. Que Alta!3. A Macieira4. O Galo Cristas5. Uma Partida
de Futebol6. O Planetário7. Temos VisitasOnde Estará?“Parabéns meu filho!” – exclamou
a mãe ao abrir as cortinas da janela! O João sentiu os raios de sol a baterem no seu rosto.
Esfregou os olhos e viu que a mãe trazia nas mãos um grande embrulho com uma fita
vermelha. “É para mim?” – perguntou o João com os olhos a brilhar! A mãe abraçou o seu filho e
com um beijo disse: “Sim meu querido! Esqueceste-te que hoje fazes 8 anos?”. O João saltou
da cama, pegou na prenda e começou logo a desembrulhá-la. Lá dentro tinha uma coleção de
100 carrinhos, espetaculares! Cada um tinha uma marca diferente e diversas cores! O João
abraçou a mãe e com um sorriso de felicidade disse: “Obrigado mamã! São lindos!”Nessa
tarde, o João convidou todos os seus amigos para a festa do seu aniversário! Em cima da mesa
havia bolo de chocolate, queques, pipocas, rissóis, batatas fritas... e tanta coisa para comer que
era preciso não abusar, não vá alguém ficar com dores de barriga! A mãe também havia
pendurado no teto balões de várias cores e uma faixa que dizia “Parabéns João!”. Mas durante
toda a festa, o João não brincava com outra coisa a não ser com os seus carrinhos! Mostrava-
os a todos os seus amigos e juntos faziam corridas, brincavam com a garagem... o João estava
feliz!À noite, quando todos já tinham ido para as suas casas, a mãe do João estava na cozinha
a lavar a loiça! De repente, o João aparece ao pé dela a chorar! A mãe limpou as mãos no
avental e abraçou o seu filho: “Que se passa querido?”. As lágrimas caíam dos seus olhinhos
verdes: “Estive a contar os meus carrinhos e falta-me um! O meu Clio vermelho!”.A mãe tentou
consolar o seu filho: “João, ainda tens os outros 99!”. Mas o João estava inconsolável: “Sem o
meu renault vermelho a coleção não fica completa!” – e continuava a chorar. A mãe resolveu
então ir ajudar o seu filho a procurar o carrinho e foi com ele até ao quarto. Juntos reviraram as
caixas dos brinquedos, espreitaram debaixo da cama, abriram as gavetas da roupa... até que
descobriram o renault estacionado debaixo da estante dos livros. O João deu um grito de
alegria ao encontrar o seu carrito: “Encontrei!!!” – exclamou ele, enquanto o apanhava e corria a
guardá-lo junto dos restantes 99 carritos da coleção.A mãe sorriu e perguntou-lhe: “Sabes que
história da bíblia fizeste-me lembrar?”. O João ficou intrigado: “Um história da Bíblia com
carrinhos?” – perguntou ele. A mãe sorriu novamente: “Não é uma história com carrinhos, é a
parábola da Ovelha perdida.” – então a mãe começou a contar – “O pastor tinha 100 ovelhas e
houve uma que se perdeu. Tal como tu, o pastor não descansou enquanto não encontrou a
ovelha que se tinha perdido e a levou para junto das restantes 99. Sabes quem representa este
pastor?” – perguntou a mãe – “Jesus!” – exclamou logo o João que já tinha aprendido esta
parábola na igreja. “E as ovelhas?” perguntou a mãe – “Somos nós!” – respondeu o João.
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