
Quando Estamos Doentes
Jesus é um bom pastor, e muito 

amoroso. Até mesmo quando 

você está doente, ele fica ao 

seu lado para cuidar de você. 

Às vez não é fácil não se sentir bem. Mas, exatamente como 

um bom pastor, Jesus vigia e cuida de você!

Saber que Ele está ao seu lado, pronto para lhe dar a paz 

e cura que você precisa, pode ser um consolo. 



Outra coisa que pode fazer, é extrair lições da sua 

doença, e isso vai ajudá-lo a ver o bem e o positivo 

até mesmo numa situação difícil. Algumas coisas que 

aprende nesses momentos é como...

 1. Aproximar-se 

mais de Jesus

2. Cuidar de

si mesmo

Eu também! Agora 
entendo porque preciso 

dormir mais e comer bons 
alimentos.

Estou aprendendo 
muitas coisas sobre 
como cuidar do meu 

corpo. 

Vocês são 
Meus preciosos 
cordeirinhos!

Você pode sentir o amor e a ternura de Jesus, e 

conhecer a alegria de tê-lO perto de você, mesmo 

quando se sente doente.



3. S
er

 

gra
to

4. Ter 
compaixão

5. Ser 
positivo

Quando você tem compaixão 

dos outros, isso faz com 

que queira se desdobrar 

para ajudá-los sempre que 

possível.

Apesar de estar triste por 
estar doente, eu ainda 

posso ler na cama. 

Coitadinho! Vou 
ajudar você!

Obrigado Jesus por eu ter tantas 
bênçãos: meu corpo geralmente está 

saudável, tenho uma família amorosa, 
uma vida feliz, e muito mais! 



6. 

Confiar 

mais em 

Jesus

7. Seguir 
instruções

(Ver João 11:1–44 e Atos 3:1–8.)

Jesus nunca abandona seus 

cordeirinhos. Mesmo que você 

não melhore imediatamente, 

Ele pode consolá-lo, e aliviar 

quaisquer incômodos causados 

pela sua doença.

Estou arrependida 
de não ter  lhe dado 
ouvidos, mamãe, e 

me machucado. 

Jesus realizou tantos 
milagres de cura quando 
esteve na terra. Sei que 
Ele também pode me 

curar! 

Eu te perdoo, querida! 
Na próxima vez você vai 

lembrar. 



Quando ficar bem de novo, 

pode olhar para trás e 

agradecer a Jesus por 

tudo que aprendeu com 

a sua doença. Verá que 

não só o seu corpo foi 

curado, mas seu espírito 

também foi fortalecido.
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“Eu lhe darei saúde 

novamente e curarei suas 

feridas”. Eu o SEnHOR o 

disse. (Jeremias 30:17 nVLH)

Estou feliz por 
você estar bem 

de novo.

Obrigada por cuidar 
tão bem de nós.

Você é 
fantástico, 

Jesus!
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