
André Sanchez | Blog Esboçando Ideias 

 

 
Página 1 

 
  

E-BOOK GRÁTIS 

 

Lista de ilustrações cristãs 

 

Uma realização: 

André Sanchez 

  
 

 

 

 

www.esbocandoideias.com 

Se quiser falar com o autor, entre em contato pelo e-mail: 

andre@esbocandoideias.com 

 

A distribuição desse e-book é gratuita.  

A venda é proibida.  

file:///A:/Backup%20Notebook%20André%2002-12/E-mail%20marketing%20blog/E-book%20atualizado%20-%20como%20ler%20a%20Bíblia/www.esbocandoideias.com
mailto:andre@esbocandoideias.com


André Sanchez | Blog Esboçando Ideias 

 

 
Página 2 

 
  

 

Autor 

O presbítero André Sanchez Tem 31 anos, 

casado há 10 anos com a Daniela, pai de uma 

linda menininha, a Kamilly. Há 5 anos escreve 

diariamente no Blog Esboçando Ideias, onde 

busca trazer à comunidade cristã estudos para 

descomplicar o entendimento da Bíblia Sagrada 

e tornar o seu entendimento mais acessível a 

quem deseja conhecê-la melhor. 

É membro da Igreja Presbiteriana Bela Jerusalém na cidade de Ribeirão 

Preto, estado de São Paulo, há mais de 18 anos, onde atua como presbítero, 

professor da Escola Bíblica Dominical e integrante do grupo de louvor. 

Ama estudar a palavra de Deus e ensinar às outras pessoas como estudá-

la e entendê-la de forma mais simples. Pretende em breve escrever um 

livro convencional (de papel) assim que Deus o permitir. 

Contato: andre@esbocandoideias.com   

http://www.esbocandoideias.com/
mailto:andre@esbocandoideias.com
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Lista de ilustrações Cristãs 

 

Um ateu que se encontrou com Deus 

Eu vou te dar um carro de presente! 

Quem quer ganhar 100 reais? 

Você escreve na areia ou na pedra? 

O grande desafio do mestre da paciência 

Empurre a rocha com toda sua força! 

Não deixe a lamparina se apagar, senão… 

E se Deus queimasse a sua casa? 

Por que recebo tantas pedradas das pessoas? 

Mãe, qual é o seu filho predileto? 

O incrível caso do professor sem cérebro 

Uma professora chamada formiga 

Você está infeliz com a sua aparência? 

Um punhado de sal faz diferença? 

Que tesouro você quer pegar? 

O sinal de Deus 

Aprendendo de Deus com um bordado 

Quem ficou mais sujo? 

http://www.esbocandoideias.com/2015/07/ilustracoes-cristas-um-ateu-que-se-encontrou-com-deus.html
http://www.esbocandoideias.com/2015/07/ilustracoes-cristas-eu-vou-te-dar-um-carro-um-de-presente.html
http://www.esbocandoideias.com/2015/06/ilustracoes-cristas-quem-quer-ganhar-100-reais.html
http://www.esbocandoideias.com/2015/06/ilustracoes-cristas-voce-escreve-na-areia-ou-na-pedra.html
http://www.esbocandoideias.com/2015/05/ilustracoes-cristas-o-grande-desafio-do-mestre-da-paciencia.html
http://www.esbocandoideias.com/2015/05/ilustracoes-cristas-empurre-a-rocha-com-toda-sua-forca.html
http://www.esbocandoideias.com/2015/01/ilustracoes-cristas-nao-deixe-a-lamparina-se-apagar-senao.html
http://www.esbocandoideias.com/2015/01/ilustracoes-cristas-e-se-deus-queimasse-a-sua-casa.html
http://www.esbocandoideias.com/2014/12/ilustracoes-cristas-por-que-recebo-tantas-pedradas-das-pessoas.html
http://www.esbocandoideias.com/2014/05/ilustracoes-cristas-mae-qual-e-o-seu-filho-predileto.html
http://www.esbocandoideias.com/2014/03/ilustracoes-cristas-o-incrivel-caso-do-professor-sem-cerebro.html
http://www.esbocandoideias.com/2014/03/ilustracoes-cristas-uma-professora-chamada-formiga.html
http://www.esbocandoideias.com/2014/02/ilustracoes-cristas-voce-esta-infeliz-com-a-sua-aparencia.html
http://www.esbocandoideias.com/2014/01/ilustracoes-cristas-um-punhado-de-sal-faz-diferenca.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/12/ilustracoes-cristas-que-tesouro-voce-quer-pegar.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/10/ilustracoes-cristas-o-sinal-de-deus.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/10/ilustracoes-cristas-aprendendo-de-deus-com-um-bordado.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/08/ilustracoes-cristas-quem-ficou-mais-sujo.html
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Como ter uma vida de profunda comunhão com Deus? 

É pesado, mas não é um peso para mim! 

Proteja o que for mais importante! 

Os pescadores sem peixes 

O melhor e o pior banquete 

Enchendo-se do Senhor como uma peneira? 

Pastor resolve fazer a barba no púlpito! 

Falar mal dos outros não é tão mau assim! 

Você tem mesmo fé em mim? 

Tendo muito pouco e ainda assim sendo rico! 

Qual o tamanho de Deus? 

Ele não tinha tempo para Deus 

Muita sorte ou muito azar? 

Os erros e as contradições da Bíblia 

Salvando o escorpião 

Os rastros de Deus 

Quando Deus manda um exército! 

O tapetinho vermelho… 

Um simples burro de carga? 

Não quero sentar na mesma poltrona ao lado de um negro 

Sou grato a Deus por… 

http://www.esbocandoideias.com/2013/07/ilustracoes-cristas-como-ter-uma-vida-de-profunda-comunhao-com-deus.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/06/ilustracoes-cristas-e-pesado-mas-nao-e-um-peso-para-mim.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/05/ilustracoes-cristas-proteja-o-que-for-mais-importante.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/05/ilustracoes-cristas-os-pescadores-sem-peixes.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/03/ilustracoes-cristas-o-melhor-e-o-pior-banquete.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/03/ilustracoes-cristas-enchendo-se-do-senhor-como-uma-peneira.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/01/ilustracoes-cristas-pastor-resolve-fazer-a-barba-no-pulpito.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/01/ilustracoes-cristas-falar-mal-dos-outros-nao-e-tao-mau-assim.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/01/esbocos-e-ilustracoes-voce-tem-mesmo-fe-em-mim.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/12/esbocos-e-ilustracoes-tendo-muito-pouco-e-ainda-assim-sendo-rico.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/11/esbocos-e-ilustracoes-qual-o-tamanho-de-deus.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/11/esbocos-e-ilustracoes-ele-nao-tinha-tempo-para-deus.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/10/esbocos-e-ilustracoes-muita-sorte-ou-muito-azar.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/07/os-erros-e-as-contradicoes-da-biblia.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/03/esbocos-e-ilustracoes-salvando-o-escorpiao.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/02/esbocos-e-ilustracoes-os-rastros-de-deus.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/02/esbocos-e-ilustracoes-quando-deus-manda-um-exercito.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/02/ilustracoes-o-tapetinho-vermelho.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/01/esbocos-e-ilustracoes-um-simples-burro-de-carga.html
http://www.esbocandoideias.com/2012/01/esbocos-e-ilustracoes-nao-quero-sentar-na-mesma-poltrona-ao-lado-de-um-negro.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/12/esbocos-e-ilustracoes-sou-grato-a-deus-por.html
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A lei do caminhão de lixo 

Quem vai encarar o professor ateu? 

Sem lenha, o fogo se apaga 

Você tem valor! 

Diário de uma Bíblia (que pode ser a sua) 

O amor, a riqueza ou o sucesso? 

Apenas um sapo! 

O executivo e o pescador 

Isso é fé, o resto é resto! 

Um simples copo de leite 

Por que as pessoas gritam? 

O diabo faz palestra na Convenção Mundial de Demônios 

O ponto negro 

O bebê crente e o bebê ateu 

Barbeiros e Deus não existem! 

O melhor ginecologista do mundo 

O abençoado não de Deus 

Ladrão de biscoitos? 

O círculo do ódio 

O eliminador de problemas 

O lobo bom e o lobo mau 

http://www.esbocandoideias.com/2011/12/esbocos-e-ilustracoes-a-lei-do-caminhao-de-lixo.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/11/esbocos-e-ilustracoes-quem-vai-encarar-o-professor-ateu.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/10/ilustracoes-sem-lenha-o-fogo-se-apaga.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/10/esbocos-e-ilustracoes-voce-tem-valor.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/10/esbocos-e-ilustracoes-diario-de-uma-biblia.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/09/esbocos-e-ilustracoes-o-amor-a-riqueza-ou-o-sucesso.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/09/esbocos-e-ilustracoes-apenas-um-sapo.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/09/esbocos-e-ilustracoes-o-executivo-e-o-pescador.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/09/esbocos-e-ilustracoes-isso-sim-e-fe.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/08/esbocos-e-ilustracoes-um-simples-copo-de-leite.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/08/por-que-as-pessoas-gritam-ilustracao.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/08/a-reuniao-de-satanas-e-seus-demonios-esbocos-e-ilustracoes.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/08/esbocos-e-ilustracoes-o-ponto-negro.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/07/esbocos-e-ilustracoes-o-bebe-crente-e-o-bebe-ateu.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/07/esbocos-ilustracoes-barbeiros-e-deus-nao-existem.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/07/o-melhor-ginecologista-esbocos-e-ilustracoes.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/07/serie-esbocos-e-ilustracoes-o-abencoado.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/06/esbocos-e-ilustracoes-ladrao-de.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/06/ilustracoes-o-circulo-do-odio.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/06/serie-esbocos-e-ilustracoes-o.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/06/ilustracoes-o-lobo-bom-e-o-lobo-mau.html
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Uma lição a um jovem seminarista 

O aprendiz que não queria aprender 

Entre a cruz e o emprego 

A teia de aranha de Deus! 

Uma águia ou uma galinha? 

Socorro do céu 

Presente de bruxo 

Você gostaria de ser um grande pregador? 

 

 

 

CONHEÇA OUTROS MATERIAIS PARA SEU CRESCIMENTO CRISTÃO 

 

Visite o Esboçando Ideias Shop – Clique aqui 

 

http://www.esbocandoideias.com/2011/05/uma-licao-um-jovem-seminarista.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/04/o-aprendiz-que-nao-queria-aprender.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/04/entre-cruz-e-o-emprego.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/04/teia-de-aranha-de-deus.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/04/uma-aguia-ou-uma-galinha.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/04/socorro-do-ceu.html
http://www.esbocandoideias.com/2011/03/presente-de-bruxo.html
http://www.esbocandoideias.com/shop
http://hotmart.net.br/show.html?a=U2147338D&ap=9333&src=Email|Artigo|ilustracoes

