
No 

Jardim

Agarre-se Como  
a Trepadeira

Ser positivo quando 
enfrenta dificuldades não 
quer dizer que esteja feliz 
pelo que aconteceu, mas 
sim que você escolhe estar 
feliz apesar do problema. 

Ajuda você a focar nas 
coisas boas que estão 
acontecendo e a resistir à 
tentação de ter pena de si 
mesmo. Talvez não pareça 
nada fácil, mas pode pedir 
a Jesus para lhe dar as 
forças para isso.

Como está  
se sentindo hoje,  

Júlio?

Mas estou chateado  
por não poder jogar beisebol 

no final de semana.

Sinto muito  
que tenha de perder  

o jogo. 

O médico disse  
que até ao próximo 

jogo já devo estar bem, 
mas gostaria de não ter 

torcido o pé. 

Entendo que esteja 
desapontado, porém uma 

atitude positiva vai ajudá-lo a  
ter a coragem que precisa  

para enfrentar suas  
dificuldades. 

Está doendo  
menos. 



Alguma vez reparou 
como as trepadeiras 
crescem?  Uma 
trepadeira jovem não é 
forte o suficiente para se 
sustentar sozinha, então 
ela se agarra a uma 
árvore ou alguma outra 
coisa à medida que 
cresce. Com esse apoio, 
a trepadeira consegue 
crescer forte e saudável.

Você, filho de Deus, é 
como uma trepadeira, e 
Jesus é a árvore forte que 
lhe proporciona o apoio 
que precisa para crescer 
e progredir na vida.

 Olá, pequena 
trepadeira! Você está 
crescendo muito bem.

Quando tudo está  
correndo bem, você pode 
esquecer que é importante  

se agarrar firmemente  
a Jesus.

Veja como estou  
forte! Consigo me segurar 
sozinha! Talvez não precise 

mais da árvore. 



Quando surgem dificuldades ou problemas na sua vida,  
esses acontecimentos podem ajudá-lo a se agarrar mais a Jesus.  
Quanto mais se agarrar a Jesus, mais forte você será. 

Jesus é um jardineiro diligente. Ele cuida de cada um de vocês, Suas 
plantinhas, com o amor e desvelo que Ele sabe que mais te ajudará. 

O vento está muito  
forte! Preciso me agarrar 

a algo.

Veja! A brisa não  
a prejudica quando você  

se agarra com mais força à 
árvore. Isso a torna mais forte, 

pequena trepadeira!

Quando sopra alguma brisa 
ou vento, a trepadeira se 
agarra ainda mais firmemente 
à árvore para esta a proteger.

Minhoca

Trepadeira 

Lúcia

Júlio 



A Bíblia diz “Estou sempre Contigo, Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me 
guias com o Teu conselho.”1 Quando passar por dificuldades, mágoas ou perdas, 
lembre-se que Jesus está sempre pronto para o sustentar. Ele irá segurar sua mão 
e guiá-lo; lhe dará o consolo que precisa quando está desencorajado ou triste. 

Você pode usar essa decepção ou dificuldade para se aproximar mais de Deus, 
lendo a Sua Palavra e tomando tempo para conversar com Ele.  Conte a Jesus 
as suas preocupações e depois lembre-se que Ele está ali para ajudá-lo. Os 
momentos de dificuldade podem contribuir para se aproximar mais de Deus.

Quando surgem problemas e dificuldades, do mesmo jeito que o vento compele 
a trepadeira a se agarrar mais à árvore, você também pode deixar o problema 
compelir você a se agarrar mais a Jesus.

1 Salmo 73:23–24 NVI



“Não se preocupem com nada, mas em todas as  
orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem 

sempre com o coração agradecido.”2
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2 Filipenses 4:6 NTLH

Minha nossa! Que 
tempestade!

Alguém  
está se divertindo  

na chuva.

Segure-se com mais 
força, Trepadeira Lúcia! 

Eu a protegerei. 

Terra à vista!  
Soltem a âncora!

Do mesmo jeito que a trepadeira se agarra 
ainda mais à árvore para ter o apoio que 
precisa, você pode se agarrar a Jesus. Ele será 
a sua segurança, o seu consolo e a sua força. 

Na próxima vez que você se deparar com uma dificuldade ou 
decepção, não precisa se preocupar. Agarre-se firmemente a Jesus, e Ele 
encherá seu coração de paz, coragem e contentamento para vencê-la. 

http://www.mywonderstudio.com

