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Próximo livro

As grandes histórias da Bíblia
para contar às crianças

Por apenas

4,95€

Todas as semanas, um livro com o
ea

www.aminhaprimeirabiblia.com

Uma coleção para aproximar as crianças
das histórias da Bíblia e dos ensinamentos de Jesus
45 livros maravilhosamente

ilustrados.

Textos para serem lidos como

contos.

Os factos e personagens
do Antigo Testamento
e da vida de Jesus.

E ainda um guia didático

em cada livro, para que
pais e educadores ajudem
as crianças a compreender
o significado e os valores
do cristianismo.

Vão
adorar!

Todos os protagonistas, desde Adão e Eva até à
vida de Jesus e dos seus apóstolos Novo Testamento
Evangelhos de Mateus,
Marcos, Lucas e João
O nascimento de Jesus
O batismo de Jesus
Jesus e os seus discípulos
O Sermão da Montanha
Os milagres de Jesus

Nos livros da coleção ganham vida os factos

e as personagens do Antigo e do Novo Testamentos.
Antigo Testamento
Génesis
Adão e Eva
Caim e Abel
A Arca de Noé
A Torre de Babel
A caminho da Terra
Prometida
Abraão e Isaac
Jacob e os seus filhos
José e o faraó
Êxodo
Moisés e a princesa
As pragas do Egito
A travessia do Mar
Vermelho
Livro de Josué
A conquista de Jericó

Livro de Dévora e Rute
Débora e Rute
Livro dos Juízes
Sansão e Dalila
Livro de Samuel
Samuel e Saúl
David e Golias
O rei David
Livro dos Reis
O rei Salomão
O profeta Elias
Livro de Judite
e Ester
Judite e Ester
Livro de Daniel
O profeta Daniel
Livro de Jonas
Jonas e a baleia

As parábolas de Jesus:
O semeador
O filho pródigo
O bom samaritano
Os pães e os peixes
Jesus domina as águas
Jesus entra em Jerusalém
A Última Ceia
A

partir daquele momento, Jesus começou a percorrer
as terras anunciando a boa nova de Deus a todos os
que queriam escutá-lo:
— O Reino de Deus está próximo — dizia-lhes.
E animava-os com as suas palavras.
— Confiai em Deus e aceitai as boas novas.
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As Sagradas Escrituras ao alcance das crianças. Numa coleção
pensada para lerem, aprenderem e se divertirem
Cada livro da coleção explica uma

Por fim, Deus tomou uma decisão.

— Vou descer à Terra agora mesmo e farei com
que cada um deles fale uma língua diferente.
Assim não se entenderão e não poderão continuar
a construir a torre.
E foi isso que fez.
O trabalho parou imediatamente. Continuava a
ouvir-se falar aqui e ali. Mas agora cada um falava
numa língua diferente. Já não conseguiam entender-se.

ou várias histórias de uma forma simples
e divertida, que facilita a leitura em voz alta
por crianças e adultos.
Um dia no templo, os filisteus celebravam

e festejavam a sua vitória sobre Sansão. Havia
tanta gente que não cabia nem uma agulha.
— Tragam aqui Sansão! Vamos divertir-nos
um bocado! — pediram.

Tiraram Sansão do cárcere e colocaram-no

entre duas colunas do templo. Troçavam dele
e maltratavam-no.
— Senhor, — rezou Sansão — dai-me forças
pela última vez.
Apoiou as mãos nas colunas e empurrou com
todas as suas forças. Todo o templo veio
abaixo. Sansão morreu sepultado sob
as pedras do templo, mas também
morreram muitos dos seus inimigos.
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Imagens e texto estão estreitamente

relacionados para facilitar a compreensão.
Os textos foram especialmente escolhidos
e escritos numa linguagem fácil e clara para
contribuir para o entendimento das Sagradas
Escrituras.
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Durante tres días, los israelitas hicieron lo que Dios

les había pedido: se lavaron y marcaron una línea al pie
de la montaña para que nadie pudiera subir a ella.
De pronto, una nube espesa envolvió la montaña entre
truenos y relámpagos.
–¿Qué ocurre? ¡Todo tiembla!
Se oía también un ruido de trompetas cada vez más fuerte.
Durante trêsMoisés
dias, os israelitas
fizeram o hasta
que Deus lo alto de la montaña para
Entonces
subió
lhes pediu: lavaram-se e marcaram uma linha junto
sopé da montanha para que ninguém pudesse subir
que do
Dios
le hablara.
a ela. E logo uma nuvem densa envolveu a montanha

Ilustrações que despertam o interesse pelas histórias
e tornam a leitura agradável
Os desenhos são um retrato das

personagens e dos momentos mais
significativos de cada história, delineando
uma narração imaginativa e fácil de seguir.

A

estrela continuou a indicar a rota aos três sábios
do Oriente.
— Vede, a estrela não avança — disse um deles.
— É verdade, parou ali — acrescentou o segundo.
— Entremos — disse o terceiro.

entre trovões e relâmpagos.
— Que está a acontecer? Está tudo a tremer!
Também se ouvia um barulho de trombetas cada vez
mais forte. Então Moisés subiu ao alto da montanha
para que Deus lhe falasse.

E

foi assim que encontraram Jesus, junto de Maria e José.
De joelhos diante dele, ofereceram-lhe os tesouros que
tinham trazido consigo. Quando chegou o momento de
regressar ao Oriente, não voltaram a passar pelo palácio
de Herodes. Num sonho, Deus avisou-os de que
não deviam dizer a Herodes onde estava Jesus.
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Pequenos pormenores (como a

presença de simpáticos figurantes)
tornam as imagens mais atraentes.
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Um guia didático para pais e educadores
As duas últimas páginas são

GUIA PARA PAIS E EDUCADORES

um Guia, para ajudar os adultos
a explicar a mensagem da Bíblia
às crianças.

A Arca de Noé

Noé, assustado, perguntou:

— Não se salvará nada que fique fora da arca?
— Não — respondeu-lhe Deus.
Muito trabalho tiveram Noé e a sua família! Não era
fácil construir uma arca tão grande.
— Noé, lembra-te de que tem de haver espaço suficiente
para um casal de todas as espécies de animais.
Não havia um minuto a perder! Não era fácil que
uma arca pudesse resistir à chuva durante dias e dias.
— Noé, certifica-te de que não entra água na arca…
Pensa que o dilúvio vai durar muitos dias
— recordava-lhe Deus.

Recomeçar depois do conflito

AS FONTES BÍBLICAS

10

O relato baseia-se nos capítulos 5 e 6 do primeiro livro do Génesis. É narrada a destruição
de toda a humanidade. Nas religiões e tradições populares de todos os continentes do mundo encontramos relatos semelhantes. Parece que a memória da humanidade conservou a
recordação de um dilúvio de proporções universais. Se nos debruçarmos concretamente
sobre os relatos antigos do Próximo Oriente, em especial da Mesopotâmia, encontramos
grandes coincidências com a Bíblia: fala-se de uma arca, de uma inundação, da salvação de uma única família, de um envio de aves no final… Talvez os autores bíblicos te
nham tomado como base estes relatos mesopotâmicos, mas dando-lhes um sentido novo.

Este guia para a leitura
proporciona uma informação
útil sobre cada episódio:
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Ping, ping, ping… As gotas caíam sobre as pedras, sobre as

folhas das árvores, sobre a coberta da arca. Ping, Ping, Ping…
Cada vez se ouviam mais gotas. E cada vez com mais força.
Dentro da arca também se ouviam. Ploc, ploc, ploc…
— Já começou o dilúvio — disse Sem.
— Quarenta dias e quarenta noites… Foi o que Deus disse
que ia durar a chuva — murmurou Noé.
E assim foi. Choveu e continuou a chover. Um dia e outro
e outro. E não parou de chover.
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Os quarenta dias e a pomba. Alguns pormenores do relato
do Dilúvio não têm nada a ver com o acaso. Os quarenta
dias que dura o dilúvio são um número simbólico. E para
representar o fim do Dilúvio é utilizada a figura da pomba
que, no Antigo Testamento, era usada como bússola. À
pomba acrescenta-se o ramo de oliveira, como símbolo
de esperança.

A IDEIA PRINCIPAL
O relato sobre o Dilúvio pretende responder a uma grande pergunta: poderá o universo
sobreviver? Uma grande catástrofe poderá fazer desaparecer o mundo? E a resposta que
nos oferece é que não há que recear, porque basta uma única pessoa justa como Noé
para que o mundo se salve graças ao acordo ou aliança que Deus fez com a humanidade. A ideia principal deste relato tem a ver com as ameaças que pairam sobre o universo
e os meios para salvá-lo da destruição.

• As fontes bíblicas em que
se inspira.

Deus disse a Noé e à sua família:

— Tudo o que existe na Terra é para vós. E também
são vossas as plantas. Cuidai bem delas.
— Assim faremos — responderam.
Mas Deus ainda tinha de lhes dizer uma coisa muito
importante:
— A partir de agora haverá dias e noites, verões e
invernos, mas prometo-vos que nunca mais voltarei
a mandar um dilúvio que destrua a vida na Terra.
Noé e a família ficaram muito felizes! Agora podiam
começar uma vida nova.
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• A ideia principal que domina
o texto e os ensinamentos de
valor moral que podem extrair-se.
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OS SÍMBOLOS

A

Terra tinha-se ido enchendo de homens e de mulheres.
Aqui e ali, alguns lutavam e outros discutiam.
— Que tristeza! — lamentava Deus ao vê-los.
— Não se comportam como eu esperava…
Aqui e ali, alguns eram enganados e outros maltratados.
— Gostava de voltar a começar!… — pensava Deus.
— E que a Terra se enchesse de homens e de mulheres
bons e trabalhadores, que se ajudassem uns aos outros,
que vivessem juntos e felizes.

6

• Os símbolos que o relato
encerra e a maneira de
interpretá-los e explicá-los
às crianças.

O pacto. Deus decidiu apagar da Terra os maus desejos e
as más ações. E também estabelece a primeira aliança com
a humanidade, na forma de pacto com Noé e a sua descendência. É um acordo muito especial: Deus não exige
nada em troca. Avisa Noé do que tem de fazer para se pôr
a salvo, para que seja possível que a vida na Terra comece
de novo. Quando, por fim, acaba o Dilúvio, este pacto traduzse numa promessa de vida nova, de bondade.
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Os motivos. O relato começa com uma explicação de
como os homens agem mal constantemente. O coração
dos seres humanos encheu-se de egoísmo, de orgulho,
de violência… Tudo isto levaos à autodestruição, porque
ultrapassaram os seus limites: esqueceram-se de que não
podem fazer tudo o que querem sem respeito pela natureza ou pelos outros seres vivos. O coração de Deus, como
se fosse mais um ser humano, enchese de tristeza.

D

eus queria que Noé
e a sua família tivessem a certeza de
que Ele nunca esqueceria a sua promessa.
— Olhem para o céu. Estão a ver aquele arco de
várias cores que brilha entre as nuvens? — disse-lhes Deus.
— Sempre que o virem aparecer, lembrem-se de que não
haverá mais dilúvios.
Um lindíssimo arco-íris cruzava o céu. Era tão bonito e
tão brilhante que não conseguiam deixar de o contemplar.
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E conta-se que Noé teve uma
vida muito longa. Tão longa
que quase chegou
aos mil anos!
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O ressurgimento. Quando Noé pôde finalmente sair da
Arca, não se depara com um mundo destruído, mas sim
com uma Terra renovada. Para trás ficaram os homens
que não respeitavam Deus. A nova etapa é iniciada com a
bênção de Deus, que oferece toda a Criação a Noé e à sua
família. Além disso, garante que não voltará a punir a Terra
com uma destruição da dimensão do Dilúvio. Chegou o
momento de repovoar o mundo.

O arco-íris. É o sinal da infinita bondade de Deus, do equilíbrio da Criação, um verdadeiro símbolo de vida e de paz.
As crianças podem reconhecer facilmente o aparecimento
do arco-íris no céu como a prova física e real de que a tempestade já passou. É um claro indício de que os elementos
regressaram à calma e de que a vida, com todas as suas
cores em ordem, pode continuar em harmonia.
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A melhor forma de apresentar às crianças
a obra mais influente da nossa cultura.

