
I N T R O D-U ç Ã O 

A linda história. de Santuelito ) o menino do México, 
foi pre'porada para ser cO'ntada, caPítulo por ca'pítulo, 
e1n qualquer trabalho cOm crian'ças.· Deve ser ilustrad4a 
cont gravuras coloridas e a:traentes. 

Contámos a histórÚlJ numa Escola Bíblica ~e Férias, 
e as criança1s gosta~OM1, tanto' que' q'tUlse não pod'ia.1'!l es
p·erar o. outro dia para saber o qu'e ia acO'ntecer em se
guida ao jovem S arntuelito. 

O caminho da salvação é apresentado du'Ínal maneira 
simPles e clara, fazendo parte da; história e'1n vez de 
ficar C011tlO um {( ser1nãozinhoJ

' no fim. Nenhuma: criam.

ça, ouvindo ai história, pode deixar de saber QJ 111t1m!eira 
pela qual ew, tmmbént, pode ser salva; ~ gerralmje1n\te, as. 
crianças sentent um desejo ardente de conhecer aio m.esn1lO 

Salvador que Sa111,ue~itto conheceu. 
. Conte'mlos esta história; às nossas cr1ia.nças, telnd.o Se1"l1f

pre em 'In.ente que O' alvo ê levar cada U1'1'Ul a receber a 
Jesus como Salvador e datr-lhe u'1na visão missionária. 
A história 11'ão de1.f.e substituir a lição bíblica do dia. F m 
preparada para servir de 111.aterial subsidiário. P o~erá 
ser usada na ooertUJY(]) ou no encerramento do ifrabdlho. 

INTRODUÇÃO 

lN T R O DU ç Ã O 

A linda história de Samuelito, o m~nino do México, 
foi pr!!palf'ada para ser c.ontada, caPítulo pOr capítulo, 
em qualquer trabalho cOm crian'ças.· Deve ser ilustradla 
com gravuras coloridas e a:traentes. 

Contámos a histól'ÚD numa Escola Bíblica d,e Férias, 
e as cnanças gostarlllln tanto- que' quase não podiam es-, . 

perar o· outro dia para saber o que ia acontecer em se-
guida ao jovem Satmuelito. 

O caminho da salvação é apresentado duma mameira 
simPles e clara, fazendo parte da história e1n vez de 
ficar CO~1liO ttm "sermãQzinho" no fim. Nenhuma criam· 
ça, ouvindo (] história., pode deixar de saber (] n~!e'ira 

pela qual ela, também, pode ser salva; e gerralm;e<l1!fe, as 
crianças sentem um desejo ardente de conhecer a~ mesmJO 
Salvador que Samue'litto conheceu. 

C ônte<mos esta histórÚD às nossas crl~.nças, telndo sem,
pre em mente que o alvo é levar cada uma a receber a 
Je'sus como Salvador e dar-lhe uma visão missionária. 
A história n'ão deve substituir a lição bíblica do dia. F o-i 
preparada para servir de material subsidiário. Potkrá 
ser usada na ooertwra ou no encerramento do rtrO!bdJho . 
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