
Aprender e Crescer 
“Vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança.” (Tiago 1:3 NTLH).

Por que é que  
eu não melhorei a  

tempo de participar do 
teatro da escola? Agora 
a Jessica pegou o meu 

papel.

Devia ter  
guardado a minha  
bicicleta como o  

papai pediu.



Todos nós passamos momentos muito legais e 
divertidos. É natural querermos que nossa vida seja 
repleta apenas de momentos legais, mas a verdade 
é que também passamos momentos difíceis. Quando 
algo não acontece do jeito que gostaríamos, talvez 
questionemos o por quê.

Como gostaríamos que as coisas acontecessem.

Jesus te ama muito e está sempre 
com você, protegendo e cuidando 
muito bem de você.

Mas talvez se questione por 
que Ele não fez tudo melhorar 
imediatamente quando você pediu 
algo específico.



Muitas vezes, por 
amor a nós, Jesus usa 
uma dificuldade que 
estejamos atravessando 
para nos ajudar a 
ganhar em termos de 
fé, perseverança e 
obediência.

Compare isso a ajudar 
seu irmãozinho Alex 
a aprender a andar. 
Geralmente, alguém tenta 
estar por perto para 
protegê-lo enquanto 
ele aprende a andar, mas 
mesmo assim às vezes 
seu irmãozinho ainda cai. 
Se sempre segurarmos 
o Alex para ele não cair, 
ele nunca vai aprender 
a se equilibrar e andar 
sozinho.

E, além disso, se 
todo mundo sempre 
pegar o Alex no 
colo cada vez que 
ele cair, talvez ele 
fique preguiçoso 
e não queira se 
esforçar para 
aprender a andar. 



Jesus está sempre com você, e o ama mais do que você poderia imaginar. Ele quer ajudá-lo a superar 
qualquer problema ou dificuldade, e em função disso aprender lições de fé e obediência, adquirir fé e 
entender como enfrentar problemas futuros.

Às vezes Alex tropeça e chora, e alguém o pega no colo para encorajá-lo, mas depois o coloca de volta 
no chão para que tente andar de novo.

Quando você cometer um erro ou passar por uma dificuldade, Jesus também vai encorajá-lo, mas depois 
quer que você siga em frente e continue tentando.

Jesus não impede que coisas difíceis aconteçam em sua vida, mas está sempre presente para ajudá-lo a 
passar por elas.



Muitas vezes, Jesus resolve os nossos problemas bem rápido, 
mas nem sempre. Mesmo que um problema persista, podemos 
encontrar coragem na nossa fé em Jesus, e através dessa fé 
descobrir que passos dar para superá-lo.
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Descobri o segredo  
de estar feliz, mesmo  

quando não posso fazer  
algo divertido que eu 

gostaria muito.

Obrigado, Jesus, 
por me lembrar da 
importância de 

obedecer ao papai.

“Filhos, obedeçam a 
seus pais no Senhor, 
pois isso é justo.” 
(Efésios 6:1 NVI).

 “Não sobreveio a vocês tentação que não 
fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não 
permitirá que vocês sejam tentados além do que 
podem suportar. Mas, quando forem tentados, 
ele mesmo lhes providenciará um escape, para 
que o possam suportar. (1 Coríntios 10:13 NVI).

“Foi bom para mim eu ter tido problemas, para 
que eu aprendesse os Seus caminhos” (Salmo 
119:71, parafraseado).


