
Enfrente o Problema
Todo mundo enfrenta problemas de vez em quando.

O meu carro pifou. Tem tanta 
coisa para eu 

fazer!

Projetos

Logo, logo 
você vai se 

sentir melhor 
de novo.

Problemas
Por favor, parem de 

brigar!

A prova foi difícil.

Ortografia

Ela me 
empurrou!

Ele pegou o 
meu balde!

Miau! Miau!1

1 Ai não! Um cachorro!



O que devemos fazer quando temos 
problemas?

Umm, um 
novo 

problema. 
Que chato.

O que 
posso 
fazer a 

respeito? 

Bem, com toda 
certeza não 

preciso de outro 
problema.

Xôooo!

Vou ter que falar 
duro com você?

SOCORRO!

Ai não, você 
está numa 
encrenca e 

tanto!

Tentar 
enxotar os 
problemas 

não 
resolve 

nada.



Foi 
embora!! 

… Eu 
acho…

Oi!

Desisto!

Nós podemos ficar desencorajados quando temos  
problemas para resolver. Mas não estamos sozinhos. 
Podemos pedir a Jesus para nos guiar e ajudar.

Se estudarmos a palavra de Deus, teremos fé para superar. Com oração e fé, 
conseguimos começar a lidar com os problemas e encontrar soluções.

A fé 

vem da 

Palavra.2

2 Romanos 10:17, parafraseado

Eu sei que Jesus 
pode me ajudar!

Tenho 
os dias 

contados!

Quando oramos, 
podemos contar nossos 

problemas a Jesus e 
ouvir Sua orientação.

Jesus nos instrui a buscarmos Sua orientação 
e ajuda.

Jesus, 
tenho um 
problema 
e preciso 

da Sua 
ajuda. Desisto!

Anime-se! Vou 
ajudá-lo e 

lhe mostrar 
o que fazer.

Cuidado, 
problema! 

Jesus 
está me 

ajudando!

Adoro 
ajudar você 
a superar as 
dificuldades!

Bíblia
Devoções diárias

Promessas da Bíblia



Você não tem que resolver seus problemas sozinho. Jesus prometeu 
ajudá-lo.

Na próxima vez que se deparar com um problema difícil, converse com 
Jesus e escute a orientação que Ele tem para você. Com a ajuda de 

Jesus, até um problema complicado pode ser resolvido.

“Nada pode nos separar do amor de Deus, que vem até nós através de 
Jesus Cristo!” (Romanos 8:38–39, parafraseado).
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Venha a Mim, e Eu o 
ajudarei.3

3 Mateus 11:28, parafraseado
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