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Vocês gostariam de ouvir a história de um guarda-chuva 
ambulante? É um fato que realmente aconteceu.

Mostre Figura #1
Um guarda-chuva grandão ia andando 

depressa pela rua. Parecia possuir pés 
próprios. Era bem bonito, feito de várias 
cores brilhantes. Enorme, ia saltitando 
pela rua abaixo.

Mostre Figura #2
Todo mundo ficava curioso a respeito 

do guarda-chuva estranho. Crianças 
e adultos iam seguindo atrás. Logo 
descobriram que os pezinhos pertenciam 
a um menino. Ele andava depressa, sem 
dizer nenhuma palavra e ainda assim o 
grupo o seguia.

Finalmente, chegaram a um lugar 
com sombra embaixo de uma árvore. O 
menino colocou o enorme guarda-chuva 

no chão e perguntou:

Mostre Figura #3
- Quem quer ouvir a história do 

meu guarda-chuva? As crianças se 
aproximaram.

- Então, sentem-se e escutem. O 
menino mandou e todos o obedeceram, 
apesar do fato de alguns serem maiores do 
que ele.

Mostre Figura #4
Apontando para a parte preta, ele 

começou:
- Estão vendo esta cor? O preto nos 

faz pensar na escuridão e no pecado. Cada 
um de nós já fez coisas erradas uma vez 
ou outra. Muitas vezes pecamos quando 
ninguém está por perto ou no escuro 
quando ninguém pode ver. Essas coisas 
feias que praticamos são chamadas de 
pecado.

Todos escutavam com atenção.

Mostre Figura #5
- Vocês estão vendo essa cor dourada? 

Esta cor nos faz lembrar o céu, onde tem as 
ruas de ouro. Nenhum pecado pode entrar 
no céu. Se entrasse, estragaria o céu. Não 
existe pecado ali. Por isso, nenhum de nós 
pode ir para o céu, porque todos temos 
pecado no coração.

Mostre Figura #6
- Mas, estão vendo essa cor vermelha? 

Continuou o menino.
Esta cor vermelha nos conta que o 

Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e 
derramou Seu precioso sangue para nos 
perdoar os pecados. O Senhor Jesus é o 
Filho de Deus. Ele tomou o castigo que 
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NOTA AO PROFESSOR
Mostrar cada imagem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.

PREPARAÇÃO DOS CARTAZES:
 Os guarda-chuvas, que aparecem nos cartazes, devem ser 

pintados com as cores do Livro Sem Palavras. Começando 
com o preto, da direita para a esquerda, as partes devem ser: 
preto, verde, amarelo, branco e vermelho. Note que cada cor 
cobre duas partes. No cartaz nº 3, o menino aponta a parte 
amarela do guarda-chuva, como também no nº 5 (pinte a 
cidade celestial de amarelo e a nuvem ao seu redor de azul). 
No cartaz nº 6, a mão aponta para a parte vermelha (pinte 
a cruz de marrom claro, deixando os pregos e espinhos 
brancos). O nº 7 não necessita de pintura. No nº 10, aparece 
a parte verde do guarda-chuva. Pinte a roupa das crianças de 
diversas cores, as árvores de verde etc.


