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    Ao ler o título muito provavelmente você deve estar se
perguntando:
        - Tita um dinossauro em Coração de Jesus!? Do que se trata      
esse quadrinho? Seria Tita uma velha reacionária em uma
cidade Cristã?
          Haha! Não seja pateta! 
      Reacionária? Essa palavra nem existe! Além do mais, se
você está lendo o prefácio então, já viu a capa e devia ter
constatado que se trata da história de dinossauros,
LITERALMENTE! Mas, mesmo assim você ainda deve estar
pensando:
        - Ok, é uma história sobre dinossauros! Mas porque ele está
em Coração de Jesus?
      E eu te digo: Não seja tonto! Todo mundo sabe que foi na
cidade de Coração de Jesus que se encontrou o mais antigo
titanossauro da América do Sul. É verdade! Foi um cientista de
dinossauros que me conto. Acho que o nome desse tipo de
cientista e paleontólogo... Diferente, não é? Acho que, na
verdade, deveriam se chamar dinossaurologo! Não acredita
que ele me contou isso? Pois é verdade sim! Tem até na
internet! Você pode ver nesse link aqui (pode abrir eu espero).
Viu? É verdade mesmo! Não é incrível!?
     Então, agora que você sabe de tudo isso, prepare seu
coração para passar por grandes emoções e viver uma super
aventura com a extraordinária Tita, um dinossauro em
Coração de Jesus!

 Boa leitura!

Prefácio

César Saraiva

https://www.youtube.com/watch?v=xGNvZ9TPqKo



























