
– 1 –

DOMING, O MENINO PICOLÉ
Autora: Rose Mae Carvin

Artistas:  Frances Hertzler, Kathy Harmon
Traductora: Rosalie Stucky

Apresentação de PowerPoint, Interface e Carregamento: Mark Bowser, Patricia Pope
Digitação e Layout do Texto: Patricia Pope

© 2013 Bible Visuals International
PO Box 153, Akron, PA 17501-0153

Telefone: (717) 859-1131Web: www.biblevisuals.org
Todos os direitos reservados. Imprimido nos Estados Unidos de América. 

As regulações de directos autorais internacionais aplicam-se. Nenhuma duplicação de revenda permitida. 
Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida sem permissão escrita exceto onde indicado

A Bíblia Visuals é uma organização sem lucro dedicada ao fornecimento de alta qualidade, materiais Bíblicamente fundados a professores e missionários nos Estados 
Unidos e ao redor do mundo. O seu presente dedutível do imposto permite-nos continuar desenvolvendo e produzir histórias, hinos e lições que conduziram muitos a Cristo 
e continuam envolvendo crentes em um passeio mais fechado com Ele.e continuam envolvendo crentes em um passeio mais fechado com Ele.

NOTA AO PROFESSOR

Mostre a Ilustração #1
Domingo enxugou o suor do seu rosto 

marrom com as costas da sua mão. A 
caixa de picolé pendurado sobre os seus 
ombros era pesada e, apesar de ser só sete 
horas de manhã, o sol quente dos Filipinos 
estava quase insuportável.

Domingo carregou uma pequena campainha que ele tocava 
para avisar o povo que o Menino Picolé estava chegando. Ele 
a tocava cada vez mais alta, e com mais freqüência, quando se 
lembrava da sua mãe. Seu pai estava morto e o dinheiro que o 
Domingo ganhava era preciso com urgênçia pela sua mãe que 
ele amava muito.

Doming gostava muito se a sua mãe não mandasse ele ir 
para escola.  Se eu tivesse mais tempo, ele pensou, Sei que ia 
achar meios para ganhar mais dinheiro. Mas a minha mãe quer 
que eu seja educado para ser alguém importante quando for 
adulto: um médico, um advogado, ou talvez  um político!

Mas eu penso que o Vovô está certo, pensou Doming. Tenho 
onze anos agora e eu não preciso mais ir para escola—não se 
eu vou trabalhar  no campo de arroz. O vovô insiste que eu só 
preciso a costa forte e pés bons e fortes.

Se você ia escrever uma história “típico americano”, de 
qual parte dos Estados Unidos você ia escolher? Os morros de 
Kentucky? A área da Pennsylvania Holandês, As ruas duma 
cidade grande? Nenhum lugar, parece, é típico do país inteiro.

  Nem há uma área da Republica dos Filipinos que podia 
ser considerada típica do todo. Há muitas ilhas  e muitos 
diferentes culturas—a cultura mudando de uma ilha para 
outra, e muitas vezes na mesma ilha.

Os fatos desta história são verídicos. Alguns são de 
verdade das areas montanhosas. Outros são de verdade da terra 
planicie. Alguns tem de haver somente do povo muçulmano. 
Para identificar a cultura particular com o  próprio local 
geográfico ia confundir aos que não vivem nos Filipinos. 
Assim, os fatos são integrado em uma só história.

  Se você tiver a oportunidade de visitar a República dos 
Filipinos, seja preparado perder seu coração a este povo. 
Eles são encantadores! Eles vivem em vários tipos de casas. 

Alguns escolhem as lindissimas. Outros neste clima tropical 
preferem as casas abertas e ventiladas. Numa casa assim vive 
o Doming da nossa história.

Mais uma coisa: O autor desta história já tem contado esta 
história (sem ilustrações) a cinco grupos diferentes. Eles eram 
encantados! Seja preparado para esta pergunta: “Esta história 
é a verdade?”

A resposta: Doming (apenas não o seu nome mesmo) é um 
menino vivo—um Menino Picolé. E os eventos da história 
acontecem todo dia nos Filipinos.

Esta história vem a você, professor, com a oração do 
escritor, o editor, que vai ser um instrumento nas mãos de 
Deus para causar um volume de oração ascender ao benefício 
do povo querido filipino. E, se por isto, corações serão voltado 
a esta terra e ser chamado servir ao Senhor aí, nossa alegria 
não terá limites.

Guia da pronuncia

Capítulo 1

NOTA AO PROFESSOR
Esta história de cinco ou dez capítulos  fala sobre um menino Filipino que veio a conhecer a Cristo. O medo de Doming das 

crenças de Islam do seu avô, suas emoções perturbado antes de ele conhecer a cristo, sua preocupação para a salvação do seu avô 
como também a vista para dentro da cultura Filipino faz este volume uma historia fascinante de missões. Salvação, testemunhando 
e missões são os pontos principais. 

Mostre cada ilustração magem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da 
imagem.

 Mindanao Min-da-NAU 
 Peso PEI-so
 Bairro BAIR-ro
 Tagalog Ta-GA-log
 Carabao CAR-a-bou-car 
  (como em quer)  

 Doming Dou-MING
 Calesa Ca-LI-sa
 Balut Ba-LUT
 Betel BIT-el


