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príncipe caspian; a viagem do peregrino da alvorada; a cadeira de prata; o cavalo e seu colÉgio futuro lista
de material para 2 019 ensino ... - as crônicas de nárnia: o leão, a feiticeira e o guarda-roupa -c.s. lewis –
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nárnia, v.2 o leão, a feiticeira e o guarda roupa, ( ... as crônicas de nárnia, v. 4: principe cáspian, ( autor: lewis,
clive concurso ufam 2016 nÍvel superior – psicÓlogo social e ... - em as crônicas de nárnia: o leão, a
feiticeira e o guarda-roupa, o leão aslan é a metáfora perfeita de jesus cristo, com direito a sacrifício e
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