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A mais bela pagina escrila 

Imagine combinar as belissimas mensagens de amor que o Evangelho ensina, 

contadas de forma divertida com a turminha mais querida do Brasil. 

Um sonho que agora se tornou realidade. 

O livro Meu Pequeno Evangelho apresenta 0 ensino que nasceu no coracao de Jesus, 

que ilumina nossos caminhos, trazendo sua mensagem amorosa para os coracées das 

criancas. 

Uma palavra de amor, dita no momento certo, pode mudar uma vida. Por isso, 

este livro — repleto de palavras amor, caridade e humildade — nasceu com o objetivo de 

passar 0 exemplo que Jesus nos deixou, como guia para formar criancas de bem e felizes. 

Entao, nao perca esta chance de ouvir histérias superengracadas, que vao deixar 

o seu dia a dia mais iluminado, permitindo que vocé enxergue em todos os seres da 

natureza, criaturas de Deus. Trate e cuide deles com muito carinho, e assim poder 

sentir 0 reino dos céus em seu corac¢ao. 

E'speramos que vocé goste deste livro tanto quanto a turminha gostou, e que essa 

leitura torne sua vida muito mais feliz. 

Os autores 
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elas ruas:do bairro do Limoeiro, num belo-.cia de sol, o Cebolinha eo Cascao: 

estao ugindo das coelhadas da Monica. 

— Acho melhor a gente se'esconder na minha casa! — disse Caseao. 

— Otimo plano! A dentuca nunca vai nos encontlar la! — falou o Cebolinha 

Ao entrar na:casa, os meninos yiram um-homemisentado no sol4 da sala, brincando 

com o Chovinista, 

— Primo André! — falou:Cascao, conv alesria. 

— Oi, warotés. Tudo bem? — disse André, 

— Plimo Andlé? Nao sabia que vocé tinha um plimo, Caseao! — estranhow 

Cebolinha. 
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— Ele é primo do meu pai! — falou Cascao. 

— Vocé deve ser o Cebolinha! O Cascio j4 me contou que vocé é o melhor amigo 

dele. — afirmou André. — Meu nome é André, e sou primo de Seu Antenor. Eu moro 

longe, mas, como estava passando por aqui, aproveitei para visitar a familia. 

— Legal, mas acho melhor fechar a polta... — enquanto o Cebolinha falava, 

a Monica e a Magali entravam. 

— Tarde demais, Cebolinha! Achei vocés! Agora, vao levar uma licéo! — 

exclamou Ménica, j4 girando 0 SansAo. 

— Cascio, vocé deixou a polta abelta! — reclamou Cebolinha. 

— Vocé ndo vai bater na gente na frente de uma visita, né, M6nica? — perguntou 

Cascao, com um sorriso sem graca. 

— Visita? — perguntou Magali. 
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— Old, meninas! — disse André. 

— Vocés sabiam que o primo André é espifrito? disse Cascao para toda 

a turminha. 

— O qué?! Espirito?! Uaaaahhhh! — gritaram todos, enquanto corriam de medo. 
Esperem, criangas! Eu sou espirita, com A no final, nao espfrito! — explicou 

André, 

— Uta! Eu ja pensei que vocé ela amigo do Penadinho! — respondeu Cebolinha, 
mais tranquilo. 

— Espirita € alguém que encontrou um grande tesouro: uma doutrina que ensina 
a fazer a caridade e que estuda o Evangelho. — afirmou André. 

— E que livro grande é esse na sua mao? — perguntou Magali. 

— Justamente, este livro é o Evangelho! — afirmou André. 

I] 



— Ejanvelho? Isso é coisa de velho? — perguntou Cascao, bem curioso. 

— Nada disso, Cascao! O Evangelho, que significa “boa nova’, e 0 que esta escrito 

neste livro é mais ou menos assim: ele tem os ensinamentos de amor que Jesus falou ha 

mais de dois mil anos. — disse André. 

__ }]4 mais de dois mil anos? Entao é velho, sim! — afirmou Cascao. 

— Nem tanto, primo! Vou mostrar pra vocés como ele, mesmo sendo tao antigo, 

continua atual e presente nas nossas vidas. — falou André. — Por favor, contem pra 

mim histérias de suas férias, passeios e coisas legais de que se lembram. 

Entao, André convidou a todos pra brincar de contar histérias. Assim, a turminha, 

toda animada, se sentou ao redor dele e comegou a contar suas aventuras. 





A comeco! — gritou Cascao. — Lembram daquela vez na praia, quando 

a gente estava brincando na areia? 

— Clalo! Eu ela o lei e estava fazendo um castelo enolme, com cavalos, 

exélcitos e stiditos. — falou Cebolinha. 

— ku era a rainha, tinha uma bela coroa e muitos vestidos! — disse Mé6nica. 

— E eu fiz uma mesa cheia de comida! Pena que era tudo de mentirinha! — 

afirmou Magali. 

André observou a conversa entusiasmada, e perguntou se lembravam de algo mais. 

— Sim. Eu disse pra eles ficarem longe do mar, que é muito molhado. — falou 

Cascao. — Mas ninguém me escutou! Enta&o, veio uma onda e acabou com tudo! Sorte 

que eu sai correndo antes! 

Foi af que André explicou para a turminha um ensinamento. 

— Segundo o Evangelho, um dia nés aleangaremos um grande reino, se seguirmos 

os conselhos de amor e praticarmos o bem, como Jesus fez. Mas nao é um reino, com 

castelos, joias, dinheiro, exército, que uma simples onda pode levar! E 0 “reino dos céus”” 
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— Um reino nos céus? Com nuvens? Legal! Assim eu controlaria a chuva, certo? 

— perguntou CascAo. 

André riu e continuou: 

— Esse “reino dos céus” é magico, porque traz a felicidade. Nao esta aqui ou ali; ele 

é construfdo dentro de cada um de nés, em nossos coracdes, quando tazemos o bem. 

E vocés, 0 que tém feito de bom? 

A Magali foi a primeira a falar: 

— Ah, eu agradeco sempre que alguém me oferece uma melancia, um sorvete, uma 

pizza Ou... 

— Eu ajudo a cuidar da minha ilmdazinha. — falou Cebolinha. 

— Em casa, quem cuida do Monicao sou eu! — disse Monica. 

— Deixa eu pensar... Ah, eu faco brinquedos com material reciclével. — explicou 

Casco. 

Entao, André parabenizou a todos: 

— Muito bem, turminha! Viram como vocés faziam coisas que estéo no Evangelho 

e nem sabiam? O importante é continuar fazendo o bem! 

15 



m seguida, foi a vez da Magali, que lembrou quando a turma foi visitar 

9 Chico Bento, na Vila Abobrinha. Ele estava triste, pois tinha tirado notas ruins na 

escola, corria o risco de nao passar de ano e nao poder estudar mais com seus amigos, 

nem com a sua querida Rosinha. 

Chico falava, todo tristonho: 

— Mais océis num tao intendendo. Si eu num tira nota boa, v6 fied longe di todos 

meus amigo i perdé um ano na iscola. T6 perdido! Buda! 

André perguntou a Magali: 

—E vocés falaram algo para o Chicor 

— Sim, claro! — disse Magali. — Eu falei pra ele aproveitar aquelas férias pra 

estudar um pouco mais, se esforgar. 

O Franjinha, que estava por perto, aconselhou: 

— Chico, nés podemos até ajudar vocé com as ligdes. Afinal, amigos nao sao $6 

para brincar. 

— Os meus primeiros desenhos nao eram tao bonitos, mas, com o treino, eles 

foram melhorando. — falou Marina. 



— Meus plimeilos planos elam flacos, mas com a platica ficalam infaliveis! — 

ahrmou Cebolinha. 

— E as minhas coelhadas, mais certeiras! — lembrou Mdnica. 

— Gardecido, pessoar! Oceis tao certos! Eu perciso mermo capriché nos istudos. 

— disse Chico Bento. 

— k vamos ficar todos alegres, Chico! Vocé vai conseguir, tenho certeza — disse 

Magali. 

Foi quando André interrompeu: 

— Criangas, vocés repararam como 0 Chico aprendeu que muitos dos nossos 

sofrimentos sao causados por néds mesmos? 

— Isso mesmo! O Cebolinha e o Cascao deviam aprender. — brincou Ménica, 

com um sorrisinho! 

— Sabiam que no Evangelho tem uma frase assim: “Felizes os que choram, pois 

serao consolados”? O consolo viré na hora certa, em retribuigdo ao bem que se fez. — 

explicou André, que em seguida perguntou. — E por que vocés ajudaram 0 Chico? 

— Porque somos amigos dele, ué! — respondeu Cascio. 

— Exato! E, mesmo sem saber, praticaram algo que esté no Evangelho! 

17 



Gora era a vez da Monica contar uma historia. 

— Lembram daquela vez em que as meninas desafiaram os meninos para saber 

qual deles era o mais esperto? 

— Hi, hi, hi! Claro! — sorriu Magali. 

A Ménica contou que os meninos tinham que desenhar num papel algo que fosse 

muito importante. 

O Franjinha fez uma grande maquina, que faria todo tipo de sorvete, e disse que 

era 0 mais inteligente. 

Eu até bati palmas. — lembrou Magali. 

Ja o Cebolinha elaborou um plano infalfvel e também disse que era 0 mais esperto, 

mas a Ménica nao concordou com ele. 

Cascaéo desenhou um brinquedo de lixo recicldvel e garantiu que era 0 mais sabido! 

Ele até ganhou um beijinho da Maria Cascuda. 

Mas, quando chegou a vez do Chico Bento, ele ficou muito sem jeito de mostrar o 

seu desenho para os outros. 
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— E o que ele desenhou? — perguntou André. 

— Ele desenhou a natureza dentro de um coracao. E disse, todo desanimado, 

gue s6 tinha desenhado a amizade, o sol, as flores e as coisas simples. — respondeu 

\l6nica. 

— Que interessante! — afirmou André. 

— Nés também achamos, André! Tanto que demos o prémio pra ele! — disse 

Magali. 

—O Chico ficou muito feliz, achava que nio melecia, e deu uma choladinha. 

— falou Cebolinha. 

André ent&o explicou para a turminha: 

— Vocés perceberam, crian¢as? Pela humildade, por ser simples, o Chico 

conquistou os seus coracdes e ganhou o prémio. A pessoa humilde olha a todos como 

sessoas iguais e nado fica mostrando o bem que faz aos outros. 

E assim, o primo André lembrou mais uma passagem do Evangelho a turminha: 

— Sem a humildade, todas as outras virtudes nao tém valor. 
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Wrest 

a vez do Cebolinha falar, ele contou sobre quando a turminha foi ao clube 

e, para entrar na piscina, tinham que tomar banho num chuveiro. E, claro, o Cascao 

reclamou: 

— Banho, piscina, 4gua? T6 fora! 

— Sempre sujinho! — disse Magali. — Eu adoro tomar banho! 

Ouvindo a conversa, André contou o que o Evangelho ensina: “Felizes os que tém 

puro o coracao, pois eles conhecerao a Deus . 

— Pureza? Coracao limpo? Nem assim vocé vai me convencer a tomar banho, 

primo! — afirmou Cascao. 

Todos riram, enquanto André continuou: 

— Calma, Cascao! Pureza de coracdo é ser simples e bondoso, e nao tem nada 

a yer com tomar banho. 



— Ufa! Ainda bem! — disse Cascio, aliviado. 

André lembrou que Jesus gostava muito das criangas, pois elas so puras de 

coracao, e uma vez falou: “Deixem que venham até mim as criancinhas, pois o reino dos 

céus é para as pessoas que se assemelham a elas”. 

— Criancinhas como o Dudu? — perguntou Magali. 

— Sim, criangas como ele! — respondeu André. 

Monica e Cebolinha, que discutiam, pararam e perguntaram: — E como nés 

— Sim, também. Vocés s6 precisam maneirar um pouco! — respondeu André, 

Ps ‘a. melhar-se a uma crianga é ser simples, ter dogura e 0 coracao puro. 

— Obrigado, André! Bom saber que posso ter o coragao puro, pan Peceies Tacs - = = 7 La =< = cot 
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Ascao, entao, deu um salto e gritou: 

— Eu me lembrei do que aconteceu na praia! Eu fiz um grande pacto de paz. 

— Um pacto de paz? — perguntou André, surpreso. 

— Sim. Fiz um pacto de paz com a 4gua do mar! — afirmou Cascao. 

— Como é que é? — perguntou Ménica, sem entender nada. 

— Eu disse pra dgua: vocé nao me molha e eu nio te sujo! — respondeu Cascao. 

Toda a turminha rolou de rir com a resposta. 

— O que foi? — perguntou Cascao. 

Cebolinha levantou-se e falou: 

— Ai, ai... acho melhor eu contar uma histolinha: teve uma em €poca em que 

o Floquinho voltava da Ia e chegava em casa todo machucado, polque um cacholo 

muito blavo batia nele, Por isso, pensei em tleinar o Floquinho pala \utar, mas achei 

que nao dalia celto. Entao, plepalei um plano infalivel. 

‘Todos ficaram prestando atencao, e Cebolinha continuou; 

— Saf com 0 Floquinho e, quando o cacholo atacou, demos um belo osso pla ele. O 

cio nao espelava por isso, e ficou muito feliz. Assim, nunca mais machucou o Floquinho! 

— Ai, que histéria linda! — disse Magali. Mas pare de falar em comida, que 

me dé fome. 

André aproveitou a histéria do Gebolinha e explicou o que Jesus sempre falou sobre 

a importancia da paz: 

— A paz deve estar em nossas vidas. O Evangelho ensina que os violentos tentam 

intimidar os pacfficos, mas as pessoas que ficam ao seu lado, fazem isso por medo, e nao 

por amizade. Ou seja, eles vivem sozinhos, 

E André olhou para Cebolinha e disse: 

— Por isso, parabéns pro Cebolinha e pro Floquinho! Eles praticaram algo 

muito bom. 





tes que a Magali comegasse a contar a sua histéria, 0 Cebolinha correu 

pela sala, fugindo da Ménica com 0 Sansdo nas maos. Ele se jogou ao lado do André, 

buscando protecdo e disse: — Miselicdldia, Monica’ 

__ Nao venha me falar de misericérdia, seu moleque! — disse Monica. 

— Explica pla ela, André! — falou Cebolinha, assustado. 

—Calma, Monica. Deixa eu explicar: misericérdia € perdoar ofensas, rancor 

e mdgoas. Segundo o Evangelho, se perdoarmos aos outros, também seremos perdoados 

por Deus. — disse André. 

A Ménica se acalmou, mas continuou de olho no Cebolinha, que respirou aliviado. 

Entao, todos olharam para a Magali e esperaram para ouvir a historia que ela 

contaria. Magali falou de uma vez em que o Mingau, seu gato de estimacao, perseguiu 

um rato até ele ficar esgotado. 

— Quando o Mingau cercou o ratinho no canto da parede, ele parecia pedir para 

nao ser mordido. Af, aconteceu uma coisa estranha: o Mingau lambeu os bigodes, virou 

as costas e foi embora. E o rato fugiu rapidinho. 



E Magali continuou: 

— Dias depois, quando Mingau voltava da rua, vi um cao correndo atras dele — 

e eu segui os dois, claro. Quando o cachorro ia pegar o Mingau, sabem 0 que aconteceu? 

Apareceu um ratinho, que correu varias vezes em volta do cdo, o distraiu, e salvou o 

Mingau de tomar uma surra daquelas. Seré que era o mesmo rato? 

— Essa hist6ria nado tem nada a ver, Magali! — falou Cascao. 

— Tem, sim, Cascio. Tem tudo a ver com misericérdia. — disse André. 

—O Mingau, por ter sido misericordioso com o ratinho, recebeu o perdao do cao? 

— perguntou Ménica. 

— Exatamente! Nao da pra saber se foi o mesmo ratinho, mas ele foi ajudado, 

E por isso que devemos fazer as pazes com quem ofendemos, enquanto eles ainda estao 

conosco. — respondeu André. 

— Ainda bem que o Mingau foi misericordioso e nado comeu o ratinho. — disse 

Nl6nica. 

— Contar toda essa hist6ria deu fome! Tenham misericérdia de mim e vamos 

comer! — disse Magali. 
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Armor 

arina e Franjinha foram visitar 0 Casco. Bateram na porta e foram 

convidados a entrar. Entao, Marina disse: 

— Old, meninos, 0 que estao fazendo? 

— Qi, Marina! Estamos contando histérias pro André, que é primo do Cascao. 

E ele conta pra gente como essas historias podem estar no Evangelho.— disse M6nica. 

— Entio, vocés so a Marina e 0 Franjinha! Muito prazer. — falou André. 

Apés cumprimenta-lo, Marina perguntou se podia entrar na brincadeira. 

— Vale contar histéria de amor? Ou melhor, desenhar? — perguntou Marina. 

— Aé, Franjinha, desmanchando coragées! — brincou Cascao, deixando seu 

amigo sem jeito. 

André interrompeu e aconselhou a Marina: 

— Marina, quem sabe eu possa ajudar. Vou contar uma coisa que 0 Evangelho fala 

sobre o amor. 

— Ai, que legal! — disse Marina. 



— Jesus ensina que sempre devemos amar 0 nosso préximo como a nos mesmos. 

— disse André. Em outras palavras, o amor é fazer pelos outros, o que gostarfamos que 

os outros fizessem por nos. 

— Mas como vou desenhar isso? — perguntou Marina. 

— Marina, o amor faz com que a gente enxergue todos os seres como nossos 

irmaos. — falou André. 

A Monica entao disse: 

— Eu tenho uma ideia! Vocé pode me desenhar levando o Monicao ao veterinario. 

— Fu nao acho boa ideia! — disse Cebolinha. — Vocé vai gastar muita tinta 

pintando a golducha. 

— Cebolinha! — Monica gritou, furiosa. 

— Ei, vocés dois, estamos falando de desenhar o amor! — lembrou Marina. 

— Viu, Cebolinha? 

— Sélio? — perguntou Cebolinha, surpreso. 

disse Monica. — Hoje vocé nao vai receber uma coelhada! 

— Como estamos falando de amor, hoje vou te dar um... abrago! — falou Ménica. 

Enquanto Ménica dava um abracgo em Cebolinha, que ficou todo sem-graga, 

Marina disse: 

— Muito legal! E isso que eu vou desenhar! 

_— Ai, o amor é lindo, né, turma? — brincou CascAo, para irritar o Cebolinha, que 

ainda tentava se livrar do abrago da Ménica. 



Franjinha, todo animado, resolveu entrar na brincadeira e contar uma 

histéria para a turma. Ele disse que, algumas semanas antes, ganhou uma roupa e foi 

visitar 0 Cascdo para mostrar o novo visual. Ao chegar, Cascdo estava brincando com 

o Chovinista, que pulou em cima do FPranjinha. 

— Chovinista, olha o que vocé fez! — bronqueou Cascao. 

— Oinc! — respondeu Chovinista, entristecido. 

— Quantas vezes jd falei que as visitas nao so como eu? Voc€ nao pode sujar todo 

mundo que entra em casa! — respondeu Cascao. 

_— Galma, Cascio, nao fica bravo. Ele é s6 um bichinho! — disse Franjinha. 

— Mas ele faz sempre a mesma coisa! — afirmou Cascao. 

Entao, o Franjinha contou que toda vez que o Bidu escuta um trovao, volta do 

jardim correndo, com as patas cheias de lama, entra no quarto e se esconde embaixo da 

cama, sujando tudo. 

_— EF vocé nao fica bravo? — perguntou Cascao. 

— Nao. Porque ele nao faz por mal. Nao tinha como culpar o Bidu, tadinho. — 

falou Franjinha. 



—E... vocé tem razdo. Trovao e chuva s4o coisas aterrorizantes mesmo! Dao 

muito, muito medo. — disse Cascao. 

Entao, o Franjinha reparou bem e viu que a sujeira na sua roupa era de patas de 

cachorro: 

— Olha sé! Deve ter sido Bidu que fez isso! O Chovinista levou bronca sem ter 

culpa, Cascao! 

—E mesmo... Desculpa, meu amigo! Mas nem assim vocé vai brigar com o Bidu? 

— disse Cascao. 

— Claro que nao. Apenas treind-lo e educd-lo. — falou Franjinha. 

Apés ouvir a histéria, André disse: 

— Parabéns, Franjinha. Esse é 0 verdadeiro perdao, pois mantém sempre o 

coracdo aberto para desculpar as falhas. Nao hé nada melhor que perdoar, até para 

podermos dormir em paz. 

— Hum! Se eu durmo em paz, posso sonhar com muitas melancias! — brincou 

Magali, toda sorridente. Vou perdoar sempre, podem acreditar! 



ra a vez da Marina falar, mas ela foi interrompida pela briga entre Monica 

e Cascdo, que gritavam um com 0 outro: 

— Dentuca! Gorducha! 

— Sujo! Fedorento! 

— Mas 0 que houve? — perguntou André. 

— Foi ele que comecou. — disse Ménica, furiosa. 

— Eeeeuuu? Foi ela! — afirmou CascAo. 

— Vocés nunca ouviram falar da indulgéncia? — perguntou André. 

E algum remédio? — perguntou Cascao, arrancando gargalhadas até mesmo 

da Monica. 

— Nao é remédio, Cascio, mas ajuda as pessoas. A indulgéncia é um sentimento 

que devemos ter para perdoar as falhas das pessoas. — afirmou André. 

— Continuo sem entender! — disse Ménica. 

André explicou que o Evangelho ensina que nao se deve julgar os defeitos dos 

outros. Afinal, todos cometem erros, e ninguém gosta de ser julgado. 
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Depois disso, Marina finalmente conseguiu contar sobre suas férias. Ela viu 

o Dudu rabiscando muros na rua e, em vez de criticar, disse: 

— Dudu, vocé sabe por que as pessoas desenham em papel em vez de rabiscar 

nos muros? 

— Nao... — respondeu Dudu. 

E porque, no muro, um desenho nfo pode ser guardado, nem levado pra casa. 

F nem todo mundo gosta das mesmas coisas que a gente. 

— Puxa, é mesmo! — falou Dudu. 

— O que acha de limparmos 0 muro e depois desenharmos tudo de novo, mas 

agora num papel? — perguntou Marina. 

André explicou que a Marina fez muito bem e foi indulgente. 

— Quem de nés, quando era pequeno, nao fez travessuras, muitas vezes, por nao 

saber que aquilo era errado? — indagou André. 

Em seguida, M6énica perguntou: | 

— Entao, se um amigo nado toma banho, em vez de brigar com ele, devemos 

ensinar que a Agua faz bem, para que tome banho nas préximas vezes? 

— ! Mais ou menos assim, Ménica! — respondeu André. 

— Ei, isso nao vale! — reclamou Casc4o. 

— Cascao, nao fuja! Venha ca! Vou te ensinar umas coisinhas... — disse 

a Monica, enquanto Casco corria. 



Amor a Todos 

o meio daquela conversa animada, André falou as criangas sobre a 

convivéncia: 

— Turminha, vocés sabiam que, no Evangelho, Jesus fala em amar a todos os seres? 

— Todos? Todinhos? 

— Sim, todos. — André respondeu. 

perguntou Magali. 

— Até aqueles que nao gostam da gente? — perguntou Ménica. — Isso nao vai ser 

muito facil. 

— Eu sei, Ménica, mas para amar n4o se deve guardar m4goa, nem querer 

vinganga contra ninguém. — respondeu André. 

raiva? — perguntou Ménica. 

— Isso mesmo, Ménica! Eu nao disse que 
Sak Ste AES a, 

pode s ser ‘brava, mas nao. me parece ser uma a enina vi 
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— Pelo contrério, ela é uma 6tima amiga. — falou Magali. 

— Criangas vingativas fazem os amigos se afastarem! — afirmou André. 

— E nés nunca nos afastalemos de vocé... mesmo te plovocando “um pouquinho’ 

— disse Cebolinha. 

— Oohh! — suspirou Magali. 

— lh, ja, j4 o careca entrega que gosta da dent... ops... M6nica! — brincou Cascao 

Foi entaéo que André explicou as criangas que os espfritas acreditam que Deus 

coloca pessoas diffceis em nosso caminho por algum motivo. 

Nesse momento, Ménica viu as orelhas do Sanséo com um né. Ao lado, estavam 

Cebolinha e Cascao com aquele tipico sorriso amarelo. Entdo, ela se levantou e disse: 

— Desta vez, vocés se salvaram! 

Modnica se aproximou, deu um forte abracgo nos dois e falou: 

Mas desfacam esse né agora mesmo! 
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x emblei de um plano infalivel que cliei uma vez! — falou o entusiasmado 

Cebolinha. 

— Eu acoldei bem cedo e limpei 0 calo do meu pai. 

— Vocé lavou o pé do seu Cebola? — se espantou Cascao, 

— Nao, englacgadinho, 0 automével dele! E quando meu pai acoldou, contei pla 

ele e ganhei algumas moedas. — concluiu Cebolinha. 

— Ja fiz algo parecido: molhei o jardim e as plantas da mame. Ela ficou tao feliz 

quando contei, que aumentou minha mesada. — contou Ménica. 

Ao ouvir 0 que as criancas contaram, André disse: 

— QO que vocés fizeram foi bom, mas foi 6 para ganhar algo em troca? Ou foi para 

ajudar? 

— Mas quando a gente faz alguma coisa boa, ndo tem que mostrar para alguém? 

— perguntou Magali. 

André, entdo, citou uma passagem do Evangelho, em que Jesus diz: quando 

fazemos o bem, que “nao saiba a mo esquerda o que faz a mao direita’. 
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— Maio dileita? Esquelda? \|sso quer dizer 0 qué? — perguntou Cebolinha. 

— Significa que, quando fazemos algo bom, ninguém precisa saber. Nao é preciso 

espalhar a todos o bem que foi feito. — disse André. 

Em seguida, André explicou que hé muitas pessoas que quase nunca fazem coisas 

boas. Mas, quando fazem, falam pra todo mundo o pouco que fizeram. 

— Pensem: que coisas bonitas vocés podem fazer pelos outros? — perguntou André. 

A Marina pensou em pintar quadros bonitos e doar a um asilo para alegrar os 

velhinhos que vivem 1a. 

O Franjinha pensou em criar uma maquina para fazer chover e ajudar as pessoas 

que sofrem com a seca. 

— Nao gostei dessa ideia, nao! — disse Cascao. 

E, no fim, toda a turminha entendeu que é melhor fazer 0 bem pelo préprio bem, 

e nao para que os outros saibam o que foi feito. 



SFiedade 

nquanto a turminha continuava contando suas histérias, André reparou 

que, naquele momento, pela janela, dava pra ver o por do sol. Ele chamou todos para 

verem as estrelas aparecendo no céu e disse que elas sao como as virtudes, cheias de luz. 

_— Vocés sabiam que, segundo o Evangelho, a piedade é a virtude que mais 

aproxima as pessoas dos anjos? — perguntou André. 

Para surpresa de todos, especialmente do André, naquela hora, o Anjinho entrou 

pela janela e disse: 

__ F isso mesmo! E eu também quero contar uma hist6ria que aconteceu has suas 

férias e que vocés nao sabem. 

— U-um a-anjo de verdade? — se espantou André. 

— Ah, o Anjinho é nosso amigo, André. Relaxa! — tranquilizou Cascao. 

E Anjinho comecou a sua histéria. 

—_ Lé do céu, vi que, varias vezes, quando o Bidu ia comer sua racgao, aparecia 

5 Ruifius e nao deixava ele se aproximar. E ainda comia tudo, deixando o Bidu com fome. 

— Coitadinho... Nem eu sabia disso. — se espantou Franjinha. 

Eo Anjinho prosseguiu: 

— Um dia, quando foi pegar a comida, Rufus tropecou, caiu nuns espinhos e 

ficou todo machucado. Entao, o Bidu se aproximou e passou a lamber as feridas do outro 

cachorro, 

—O que 0 Bidu fez é piedade? — perguntou Cebolinha. 

__ Sim, Cebolinha! — disse Anjinho. Piedade é quando pensamos mais nos outros 

do que em nés mesmos. 

__ Agsim como o Bidu, devemos ajudar quando vemos alguém sofrer. — completou 

André. 

Apés contar essa historia, Anjinho voltou para sua nuvem, mas nao sem antes 

afagar a cabeca do Bidu, por ser um bom cao. E André disse: 

— Acho que agora todos entenderam por que a piedade torna as pessoas nobres 

e as aproxima dos anjos, né= 
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epois de tantas histérias, as crian¢as lembraram de coisas de que nao 

gostavam e as deixavam chateadas. André quis saber 0 que era e a Magali explicou: 

— Meus pais nao queriam que eu acordasse de madrugada pra lanchar. 

_— Os meus sempre pedem pra eu lavar as maos antes de comer. — reclamou 

Cascao. 

__ E os meus pais queliam que eu acoldasse cedo, mesmo nas félias! — 

lamentou Cebolinha. 

Entdo, André lembrou-se de um ensinamento de Jesus: “Honrai a teu pai e a tua 

mie”. E resolveu comenta-lo com a turminha: 

_—'Todas as pessoas devem amar 0s seus pals. Afinal, para amar a todos os seres, 

devemos comecar pelos que estao mais perto de nés. 

_— Mais pelto? — perguntou Cebolinha. 

_— Sim! Ninguém é mais préximo de voces do que os pais. E quando eles dao 

conselhos, é porque eles querem o seu bem. — disse André, que continuou, — E por 

isso que devemos cuidar de nossos pais € cercé-los de carinhos, quando eles estiverem 

velhinhos. Exatamente como eles fizeram conosco, quando éramos pequenos. 
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— Ai, como sera quando eu for velhinha? — perguntou Ménica. 

— Vocé vai ser uma velhinha golducha, é clalo. — disse Cebolinha. 

— E vocé um barrigudo careca! — exclamou Ménica. 

— E os dois vao ficar brigando na frente dos netinhos deles. Ha, ha, ha! — 

brincou Casco. 

André acalmou os dois e lembrou a todos que a tarefa dos pais é educar os filhos 

com amor. | 

— Os pais devem retirar de seus filhos, desde pequenos, 0 orgulho e o egofsmo. 

Se vocés fizerem isso com os seus filhos, eles cuidaraéo de vocés depois, tenho certeza. — 

afirmou André. 

— Quando eu for mae, vou amar muito os meus filhinhos. — disse Ménica. 

— E eu vou ensinar os meus filhos a fazer varios pratos deliciosos de comida. — 

falou Magali. 

— O meu filho selaé um megainventor de planos infalfveis! — afirmou Cebolinha. 

E, assim, a turma aprendeu que os cuidados que os pais tinham com eles eram para 

o seu proprio bem. 
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Caridade 

-- Gora é a minha vez! — falou Ménica. 

— Vamos |4, Ménica! Conte pra gente! — disse André. 

— Uma noite, durante as férias, caiu uma chuva enorme aqui no bairro do 

Limoeiro. — comecou Monica. 

— Acho que foi uma vez que abri toda minha colecao de guarda-chuvas pelo 

quarto. E o Nimbus, que estava dormindo em casa, ficou morrendo de medo dos trovoes. 

— falou Cascao. 

— Essa mesma, Casc4o. No outro dia, s6 se comentava sobre os estragos da chuva, 

lembra? A turma estava reunida no campinho, quando vimos a Magali com algumas 

sacolas cheias de alimentos. — contou Ménica, que prosseguiu. — Perguntei pra Magali 

o que ela estava fazendo. 

— E eu respondi que ia doar os alimentos pra pessoas que estavam em dreas que 

alagaram. — respondeu Magali, sorridente. 

— A Magali dando comida pla outla pessoa é algo lealmente implessionante! 

— falou Cebolinha. 

André interveio e disse: 

— O que a Magali fez é mais uma coisa que o Evangelho ensina, sabiam? Porque 

todos os ensinamentos de Jesus se resumem no amor e na caridade. 

— E ainda tem mais. — disse M6nica. — Naquele dia, 0 Casco convocou toda 

a turminha para ajudar. Franjinha, Titi e Jeremias conseguiram lencdis e cobertores, 

Cascao criou uns brinquedinhos com materiais reciclaveis, e eu e o Cebolinha fomos 

procurar agasalhos. 

André gostou da histéria, e elogiou as criangas, lembrando que a verdadeira 

caridade nao é dar esmola. Na verdade, a caridade é fazer o bem a todos, sempre. 
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Dowice 
— u lembrei de mais uma histéria! Lembram quando o Chico Bento 

chegou da roga com uma caixa? E a Ménica queria saber o que tinha dentro dela? — 

perguntou Magali. 

— Clalo que lemblo. Foi logo depois que eu e 0 Cascio fomos visitar 0 Chico na 

loca e levamos dois calinhos pala blincar. — falou Cebolinha. 

— $6 que a gente perdeu os brinquedos no sitio e voltamos pra casa tristes. — 

relembrou Cascao. 

E Magali continuou: 

— Isso mesmo. Mas 0 Zé Lelé achou os carrinhos e disse que nunca tinha tido um. 

E, mesmo morrendo de vontade de ficar com eles, achou que 0 certo era devolvé-los. Entao, 

ele colocou naquela caixa e pediu pro Chico Bento trazer de volta. — explicou Magali. 

— Mas que bela histéria. Ela me fez lembrar de um ensinamento do Evangelho, 

quando Jesus disse que “nao podemos servir as coisas de Deus e as da Terra ao mesmo 

tempo’. — falou André. 



— Coisas da tela? Como assim? — perguntou Cebolinha. 

— Eu gosto de brincar na terra! — afirmou CascAo. 

— Vou explicar melhor — disse André. — As coisas de Deus, que so 0 amor e a 

amizade, devem estar acima das coisas da Terra, que sao o dinheiro e os bens materiais. 

Entao, a Magali continuou, lembrou o que ela mesma disse ao Chico Bento e o que 

aconteceu a seguir: 

— Puxa! Que atitude linda do Zé Lelé e sua, Chico. 

— Ara, Magali, os minino pode té ficado triste dimais sem os carrinho! — falou 

Chico Bento. 

— Vocés colocaram a amizade acima da vontade de ter aqueles brinquedos. — 

falou Ménica. 

Logo depois, Cebolinha abriu a caixa, cochichou com 0 Cascio e disse: 

— Sabe, Chico, nés temos muitos calinhos. 

— E verdade! Pode levar estes aqui para vocé e pro Zé Lelé brincarem pra valer. — 

falou Casco. 

O Chico ficou muito feliz, e voltou todo contente para a roca, para contar a 

novidade pro Zé Lelé. 

—E vocés realizaram um ato nobre, criancas. Parabéns. — explicou André. 



= ode ser a minha vez, agora? — perguntou Monica. 

— Claro que pode! — respondeu André. 

A Ménica se lembrou de algo muito engracado, que aconteceu umas semanas antes, 

— Eu encontrei a turma na pracinha, e o Cebolinha estava usando uma... peruca! 

— Vocé tem que contar essa histélia? — resmungou Cebolinha, com a mao 

no rosto. 

— Légico! — respondeu Ménica. — Até hoje ainda nao sei por que vocé estava 

com a peruca. 

— E polque achei que com a peluca eu ficalia mais bonito. — falou Cebolinha, 

todo envergonhado, | 

André interrompeu a conversa: 

— Criancas, é legal querer melhorar a aparéncia. Mas tem uma coisa que acho 

mais bonita ainda. 

— O que é? — perguntou Magali. 

— Melhorar nossos sentimentos, com as virtudes — respondeu André, 

— Viltudes? perguntou Cebolinha. 

André explicou que virtudes é tudo aquilo que se faz com bons sentimentos, como 

ser caridoso, simples e bondoso: 

— 'Tem uma frase em que Jesus ensina: “Sejam perteitos, como perteito é Deus’. 

Mas essa perteicdo nado é com a aparéncia fisica, e sim com as virtudes. 

— Ainda bem, polque a peluca me dava uma coceila... — comentou Cebolinha, 

com um sorriso timido. 

— Tem razdo. Vou tentar nao ser tao brava com os meninos. — falou Ménica. 

— Eu vou me esforcar pra acordar mais cedo. — disse Cascao. 

— E eu vou maneirar, um pouquinho, nos doces. — completou Magali. 

E André concluiu: 

— Muito bem, criancas! Pensem sempre em quais virtudes podem tornar melhores 

do que eram antes. E passem esse exemplo para a turma toda! 
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em mais uma! — gritou Cascao. Lembra daquela vez em que a gente foi 

ao cinema ver filme de fantasma? 

— 0 se lembro! Era um menino que virou um fantasma feliz. — disse Ménica. 

— Ele até parecia o Penadinho. — falou Magali. 

André, aproveitando a conversa, contou que se ele era um fantasminha feliz, é 

porque foi uma crianca de bem. 

— Clianea de bem? O que é isso? — perguntou Cebolinha. 

— As criancas de bem sao as justas e amorosas com todos: seus pais, amigos 

e animals. 



— Ah, eu adoro os meus amiguinhos e o Monicao. — disse Ménica. 

— Eu também adolo o Floquinho — falou Cebolinha. 

—O Mingau nao fica atraés. — contou Magali. 

— O Chovinista é Gnico. — afirmou Cascao. 

Entao, André explicou que a crianca de bem, sempre antes de dormir, reflete se 

nao fez mal a alguém e se fez todo o bem que podia. 

— Por que antes de dormir? — disse Casco. 

— Porque é na hora em que relembra o dia que passou e avalia o que fez. A crianga 

de bem perdoa as ofensas, é bondosa e camarada. Mas nao vale fazer essas coisas por 

obrigacao, hein? Tem que ser porque ela se sente feliz em praticar o bem. — completou 

André. 

— Sabe, se eu fosse fantasminha, também ficaria feliz. Afinal, eles nado precisam 

tomar banho! — pensou em voz alta Cascdo, enquanto todos riam. 
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—{ gol! E gol! — gritou Franjinha. 

— O que houve? — perguntou Magali. 

— Lembrei de uma histéria muito legal! Foi quando a gente foi jogar futebol, 

representando o bairro do Limoeiro. — disse, todo empolgado, Franjinha. 

— Aquilo foi demais! Fomos convocados pelo tleinador, o Seu Felipim.— contou 

Cebolinha. 

— E, ainda por cima, nao choveu nada naquele dia e eu fiz o gol do empate! — 

completou Cascao. 

Franjinha contou que, naquele dia, toda a turma estava feliz, e as meninas 

vibravam na torcida. S6 teve uma coisa que os chateou: 0 Xaveco e o Titi nao foram 

escalados para 0 jogo. 

—E por que eles nao foram chamados? — perguntou André. 

— Eles foram chamados, porque jogam bem. Mas o Xaveco faltou aos 

treinamentos. — contou Cascao. 
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— E o Titi plefeliu jogar videogame. — disse 0 Cebolinha. 

André aproveitou a conversa e contou um ensinamento do Evangelho, sobre o reino 

dos céus: 

— Olha, tem uma frase de Jesus que é assim: “Muitos sao chamados para ir ao 

meu reino, mas poucos sao os escolhidos”. 

— O que significa?— perguntou Monica. 

— E mais ou menos assim, Monica: muitas pessoas falam que fazem o bem, mas 

poucos realmente praticam a bondade. Nao basta falar que é bom, é preciso se esforcar 

para ter 0 coracdo puro; e nao ser egofstas ou orgulhosos. 

— Acho que se 0 Xaveco e o Titi tivessem tleinado, seliam escolhidos pala jogar 

no time. — falou Cebolinha. 

— Com certeza, eles seriam chamados pelo Seu Felipim! — completou Cascao. 

André olhou para todos e afirmou: 

— No futebol de vocés, o Seu Felipim nao chamou todos os meninos do Limoeiro 

e escolheu os que mais se esforgavam? No Evangelho é igual, s6 que Deus chama todos 

nds para o seu reino, mas $6 serao escolhidos os que se esforgam em praticar o bem. 
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— nsegui! Consegui! — falou Marina, toda emocionada, ao desenhar uma 

bela montanha. 

— Ficou muito legal, Marina! — disse Ménica. 

— Mas por que vocé fez esse desenho? — perguntou Cascao. 

— Eu queria mostrar pra vocés como era o lugar onde passei uns dias das férias. — 

respondeu Marina. — Eu fui numa fazenda com grandes montanhas. 

André aproveitou o desenho de Marina e disse: 

— Vocés j4 ouviram falar que Jesus ensinou que é possfvel mover uma montanha? 

— Calamba! Ele ela folte, hein? Como isso é possfvel? — perguntou Cebolinha. 

— Nem a Ménica, que é fortona, consegue. — afirmou Casco. 

— N§&o, meninos! No Evangelho, Jesus ensina que se a nossa fé for do tamanho de 

uma pequena semente, podemos mover montanhas. — respondeu André. 

— Sera que essa semente pode ser de melancia? — perguntou Magali. 

— Mas... As montanhas so muito pesadas! — retrucou Cascao. 

Entao, André explicou que quando Jesus falou de “montanhas’, ele se referia as 

dificuldades, aos problemas e 4 mé-vontade das pessoas. Para vencer isso, é preciso ter 

muita fé em Deus e pedir for¢a para solucionar tudo. 

— A té da forga pras pessoas? Entao, a Ménica deve ter muita fé. — interrompeu 

Casc4o, enquanto todos riram. 





— a André, lembrei de uma boa! Foi quando toda a turminha estava 

reunida jogando bolinhas de gude. — contou Cascao. 

— FE 0 que aconteceu? — perguntou André. 

O Casco contou que o Cebolinha chegou e afirmou que tinha umas bolas de gude 

magicas. Os meninos se espantaram e o Cebolinha aproveitou para ganhar. 

— Af, eu fiquei desconfiado, peguei algumas, vi que eram bolas comuns pintadas 

e falei: Cebolinha, esté querendo nos enganar? E ele ainda deu uma risadinha! — 

esbravejou Cascao. 

André ouviu a histéria e lembrou de uma passagem em que Jesus falou dos falsos 

protetas: 

— Segundo o Evangelho, os bons profetas sao homens enviados por Deus para 

orientar as pessoas a fazer o bem. Ja os falsos profetas sfo os que mentem e enganam. 

— FE como podemos saber a diferenga? — perguntou Monica. 
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— FE pelos frutos que se reconhece a drvore. — respondeu André. — Um limao s6 

nasce de um limoeiro. Uma laranja s6 nasce de... 

— Uma laranjeira. — completou Magali. — De comida, eu entendo. 

— Isso mesmo! De uma 4rvore boa, s6 podem vir bons frutos. — completou André. 

— Os bons profetas sé fazem coisas boas, sem divulgar o bem que foi feito. Os falsos, 

quando tém algo bom, mostram logo a todos. 

— André, teve mais uma coisa que o Cebolinha fez! — afirmou Cascao. 

Entdo, a Magali pediu para terminar de contar: 

— Ah, bom! Pensei que nfo ia falar que, naquele dia, 0 Cebolinha ficou 

arrependido e disse a todos: Foi mal, pessoal! Posso dividir as bolinhas com vocés, como 

pedido de desculpas? 

— Muito bonito, Cebolinha! Depois disso, sim, as bolinhas ficaram magicas! elas 

passaram a ter a magia da amizade! — finalizou André. 
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A Driteligencia 

_ ando as férias estavam pra terminar, eu consegui fazer uma nova 

invencao! — disse Franjinha, contente. 

—E o que foi 0 que vocé inventou? — perguntou Marina. 

O Franjinha contou que tinha criado uma lampada que quanto mais no alto ficasse, 

mais ela iluminava. A turminha ficou encantada. 

— Franjinha, parabéns! — disse Mdénica. 

André se lembrou de uma passagem do Evangelho que tinha tudo a ver com 

a inveneao do Franjinha e falou: 

— No Evangelho, Jesus ensina: “Coloca a luz no lugar mais alto, para que possa 

iluminar a todos que estaéo em casa’, 

— Claro! Quando a luz é colocada no alto de um quarto, ela ilumina todo 

o ambiente. — pensou Ménica em voz alta. 

André explicou que a luz é a inteligéncia que Deus nos da, e essa luz temos que 

colocar em lugares altos, para que a todos possa iluminar. Com essas palavras, Jesus nos 

convida a usar nossa inteligéncia para divulgar os ensinamentos luminosos do Evangelho. 

O Cebolinha, ouvindo a explicagdo, interrompeu: 

— Mas isso é facil! E s6 falar das coisas que aplendemos, e plonto! 

— Na verdade, é mais do que isso! — afirmou André. — Devemos divulgar as boas 

virtudes com nosso exemplo. 

— Deixa ver se eu entendi — interrogou Cascao, — Se eu vejo um menino jogando 

lixo na rua, em vez de reclamar com ele, pego o lixo e coloco na lixeira. Assim, ele 

aprendera com o exemplo. 

— Isso mesmo! — respondeu André. 

— Depois posso até reciclar o lixo tranformando-o num brinquedo bem legal. 

— completou Cascdo. 

— Muito inteligente, Cascao! — disse Franjinha. — Realmente um bom exemplo 

vale mais que mil palavras! 





— em uma histéria que j4 aconteceu tantas vezes, que nem sei se devo 

contar — disse M6nica. 

— Mas por que nao? Pode contar. Vamos ver se conseguimos achar alguma ligagao 

dela com o Evangelho — respondeu André. 

— TA bom. Sabe, o Sansfo ja sumiu varias vezes. A ultima foi umas semanas atras, 

e eu fiquei muito triste. Procurei por ele nas ruas do bairro e nos lugares onde estive, 

mas... nada. Até que tive uma ideia: ir 8 casa do Cebolinha de surpresa. Af, adivinha! 

— Esse plano ela infalfivel! — lamentou Cebolinha. 

— Quando bati na porta da casa, o Cebolinha abriu e 14 estava o meu coelhinho. — 

disse Ménica. — Eu entrei direto na sala e peguei o Sansao. Fiquei tao feliz! 

— S6 vocé ficou, polque eu... — resmungou o Cebolinha. 

André, ao ouvir a histéria, lembrou de um ensinamento de Jesus: 

— Hum... No Evangelho h4 uma passagem mais ou menos assim: quando uma 

pessoa precisa de algo, deve buscar para achar, e bater a porta, pois ela se abrira. 



— Foi isso mesmo que eu fiz! — disse Monica. 

André explicou que esse ensinamento fala sobre a importancia do trabalho: 

— Para que algo acontega, é sempre necessario dar o primeiro passo. Quando 

queremos alguma coisa, temos que usar a nossa inteligéncia e esforco para conseguir. 

O Cascdo que escutava com atencao, interveio: 

— Ah, entendi! Quando quero um carrinho, eu mesmo pego algumas coisas do 

lixo, reciclo e construo um novo brinquedo. 

— E isso af, Cascao! — apoiou André. — O “bater a porta” é entendido como 

bater a porta de Deus com uma prece. E aquele “ela se abrira”, quer dizer que quem 

acredita nos bons conselhos de Deus vai achar uma solucado. 

— Acho que agora estou entendendo! — afirmou Ménica. 

— O ploblema é que a Ménica entendeu talde demais 0 “bater’, e acabei 

levando umas coelhadas. Ai! Ui! — disse o Cebolinha, enquanto todos riam. 



OCH 

osso contar 0 que aconteceu naquele dia em que o Titi achou um 

cachecol? — perguntou Magali. 

— Ai, essa é 6tima! — falou Marina. 

A Magali, entaéo, contou que a turminha estava passeando, quando, de repente, 

o Titi encontrou um cachecol novinho no chao. 

Todos pensaram o que poderiam fazer com ele. Dudu, que estava perto, disse: 

— Titi, 0 que acha de trocar 0 cachecol por um brinquedo? Eu vi um earrinho 

bacana e... 

— Nada disso! — interrompeu Titi. — Eu achei 0 cachecol e nao sabemos quem 

é o dono. Nao tem identificacao. Vamos dod-lo para alauém que sofreu com as tltimas 

chuvas, alguém que realmente precise. 

— Mas que belo ato! — André falou. — O que o Titi fez me lembrou as palavras 

de Jesus: “Devemos dar de gracga aquilo que de graca recebemos”. 

André explicou que existem muitas coisas que podemos dar de graga, sem pedir 

nada em troca. 

— De glaga? Eu jd lecebo coelhadas de glaca. — disse Cebolinha. 

— De graga, nao; vocé merece todas! — afirmou Ménica. 

— Calma, criangas! Deixa eu explicar melhor: a gente cobra algo por um sorriso? 

Por um carinho? Nao. E é assim também com a prece! — respondeu André. — Afinal, 

Deus ensina que devemos rezar pelo bem dos nossos irm4os, pais, amigos e até de 

quem nao nos quer bem. Isso nao tem preco e reflete nos nossos atos no dia a dia! 

— Foi o que o Titi fez! — disse Ménica. 

— Deixa a Magali terminar de contar! — falou Cascao. 

— Isso mesmo! Quando o Titi entregou o cachecol a uma senhora pobre que 

estava com frio, todos nés sentimos uma alegria que ndo sei nem explicat... 





om, pessoal, adorei essas horas que passamos juntos, mas esta 

chegando o momento de partir. — disse André. 

— Ainda é cedo. — falou Casco. 

— Espero que tenham entendido que, independentemente da religiao de cada 

um, o Evangelho tem coisas que se aplicam a praticamente tudo. E as preces, de que 

tanto falei, so como se a gente “conversasse com Deus”. — afirmou André. 

— E vocé acha que ele ouve? — perguntou Cascio. 

— Isso depende da [é de cada um, Cascao. Nao importa se as preces sao feitas no 

quarto, na escola, a caminho do trabalho. Para nés, espiritas, Deus vé e escuta tudo, 

e pode nos atender sempre, quando falamos de coracao. — respondeu André. 

— Se Deus escuta os meus pedidos, vou pedir para nunca chover — brincou 

Cascao. 

— Eu vou pedir para comer melancias gigantes. — emendou Magali. 
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Ah, se cus engragadinh abem bem q ped 
pois i Deus sob j e do. que realn ete 3 amos. — expli COU. fa problenis 

por exemplo, em pedir paciéncia para estudar uma matéria dificil ou coragem para 

suportar uma doenga. 

— Andlé, vocé acha que eu posso pedir ajuda pala elabolar um plano infalivel? 

— perguntou Cebolinha. 

— Deus sempre nos concedera ideias para fazer escolhas acertadas e planos 

infalfveis... mas s6 se forem para praticar 0 bem. — respondeu André. 

— Viu, Cebolinha? Planos s6 para fazer o bem! — falou Ménica. 

— Eu s6 estava blincando. Pindalolas! — resmungou Cebolinha. 

— E isso af, criancas, 0 legal é sempre pedir coisas titeis! E, pelo que vocés me 

contaram, vocés j4 estao nesse caminho. Parabéns! — orientou André. 

E a turminha toda abracou André, antes de ele voltar para casa. 
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A Desplide 
uando chegou a hora de ir embora, André abracou todas as criang¢as com 

muito carinho. E, antes de sair, ele se lembrou de mais uma frase do Evangelho, sobre 

a amizade: 

— Turminha, no Evangelho, Jesus falou assim aos seus seguidores “Meus amigos 

serao conhecidos por muito se amarem’. E eu adorei vocés, meus novos amigos. A partir 

de hoje, incluirei a todos nas minhas preces diarias. 

As criangas responderam contentes: 

— Nés também gostamos muito de vocé! Volte sempre! 

Entao, André entrou num taxi e partiu. Ménica, Cebolinha, Magali, Cascao, 

Anjinho, Franjinha e Marina, ficaram felizes e prometeram continuar aplicando tudo o 

que aprenderam no seu dia a dia no bairro do Limoeiro. 

Afinal, com aqueles ensinamentos certamente se tornarao adultos de bom coracao, 

e saberao respeitar e cuidar de todos os seres da natureza com 0 mesmo carinho. 





O Evangelho, ou “Boa Nova’, 

nasceu no coracao de Jesus para 

iluminar os nossos coracées. 





Neste livro, a Turma da MG6nica recebe a visita de André, 

um primo do Cascao que vai apresentar para as crian¢as 

conceitos do Evangelho que todos podemos usar no diaa dia, 

independentemente da religido que praticam. 

Meu Pequeno Evangelho traz lindas mensagens de amor, 

caridade e humildade, contadas de forma divertida 

com 0s personagens mais queridos do Brasil. 
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