
Supere com Alegria

No final do dia, pode ser bem legal pensar 
em todos os momentos divertidos. Mas às 
vezes também lembramos coisas difíceis que 
aconteceram.

Apesar da vida ter muitos momentos felizes, 
também enfrentamos desafios e dificuldades.

Do mesmo jeito que a corrente de um rio 
consegue arrastar um barco correnteza abaixo, os 
desapontamentos e as dificuldades também nos 
puxam para baixo emocionalmente.

Fui eu quem teve a 
ideia de se fantasiar 

de Pocaontas 
primeiro.

Mas eu também 
quero ser 
Pocaontas!

Iiii! Uma 
discussão!

Sim, mas…

Ei, papai! Veja que 
locomotiva mais 

legal. Sempre quis 
uma assim para o 

meu trem. Podemos 
comprá-la, por 

favor?

Você já tem uma 
locomotiva. Você não 
está economizando 
para conseguir um 
túnel para o seu 
trilho de trem?



Na vida, tem coisas que você pode fazer para se manter subindo, 
mesmo quando acontecem coisas tristes que podem puxá-lo para baixo 
emocionalmente.

Seguem-se algumas dicas que podem ajudá-lo a superar os desafios da 
vida com a alegria de Deus e mantê-lo seguindo em frente:

•	 Faça coisas para ajudar os outros a serem felizes.
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Venha, Francisca. 
Podemos jogar pique 

esconde enquanto 
mamãe cozinha.

Pronta ou não, 
lá vou eu!

Irmãzinha, mamãe e 
papai, meu aniversário, 

lápis de cores, 
Legos…

 1 Zacarias 4:6 NVI

• Relembre as 
coisas boas 
que você tem 
na vida.

•	 Busque Jesus para ajudá-lo a vencer as dificuldades.

•	 Relembre 
desapontamentos 
passados, e como 
no final deu tudo 
certo.

Jesus, por favor, nos 
ajude a fazer a nossa 

parte e a confiar para o 
resto. “Não por força 
nem por violência …”

“mas pelo Meu 
Espírito, disse 
o Senhor dos 
exércitos.” 1

Eu continuei 
economizando e logo 

consegui um túnel e uma 
ponte para o meu trilho!
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