
Não Desista!
Estou com 

 dor de cabeça. 
Não acho que vou 

conseguir jogar 
hoje.

Tudo bem.  
Mas fique à 

vontade para ficar 
e assistir.



Naquela noite.

O técnico  
Barbosa me disse 

que você não 
jogou hoje.

É, estava 
com dor de 

cabeça.

Na quinta-feira 
passada você 

também perdeu 
o treino. …

Achava que  
você gostava de 
jogar beisebol. 
Está tudo bem?

Eu não 
jogo bem.

Mesmo quando 
chego até a primeira 
base, nunca consigo 

chegar na quarta 
base antes de ser 

eliminado.



Isso não 
é fácil.

Mas você não  
vai melhorar o seu 
desempenho se 
desistir agora.

Jesus, por favor, 
dê ao Daniel o 
encorajamento 

que precisa para 
não desistir.

E por favor me 
ajude a desfrutar 

do jogo mesmo que 
não consiga chegar 

à quarta base.

Pai, eu me 
lembrei agora 
da história que 

lemos sobre 
Monty Stratton.

É uma 
história 
incrível!

Ele não desistiu, 
mesmo quando perdeu 
a perna num acidente. 

Eu não deveria 
desistir só porque sou 

eliminado!



Monty Stratton 
jogou beisebol 

profissional como 
arremessador 

durante a década 
de 1930. Um 

acidente grave 
causou a perda 
de uma de suas 

penas, que 
inicialmente 
o impediu de 
jogar beisebol 

profissional. No 
entanto, ele não 
desistiu, e com 
uma perna de 

madeira e outra 
perna boa, Monty 
Stratton continuou 
a jogar beisebol e 
a ensinar outros 

também.



Na quinta-feira seguinte.

Pai, o treino 
hoje foi 

divertido!

Eu não consegui 
chegar à quarta base, 
mas o técnico disse 
que estou indo bem 

como interbases.

Que ótimo! E eu 
acho que Jesus 
me inspirou com 
uma boa ideia.

O que acha de 
ensaiarmos bater 
a bola nos finais 

de semana?

Obrigado 
pai! Gostaria 

muito!
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