
A Atitude Faz a Diferença
A decepção da reclamação. Está começando a  

chover forte. Vamos arrumar 
tudo e voltar para casa.

Tenho outra ideia de  
algo divertido que podemos 

fazer dentro de casa. 

Finalmente tivemos um 
feriado na escola, mas agora 

a chuva estragou o nosso 
passeio de bicicleta! 

Nunca dá  
certo! 

Oi meninos!

Mas assim  
não podemos andar  

de bicicleta! 



Um exemplo positivo de estar agradecido.

Por que vocês  
parecem tão  

tristes? 

Parece que vamos  
ter que arrumar tudo e  

voltar para casa. 

A chuva está forte  
demais para continuarmos  

a andar de bicicleta. 

Graças a Deus pela  
chuva! Vamos poder andar 

de bicicleta outro dia. 

Em vez disso, podemos  
fazer exercício com o  

vídeo de dança? 

Boa ideia! Obrigado por 
terem encarado tão bem a 

mudança de planos!

Temos orado  
por chuva.

Podemos  
ficar um pouco  

mais?

Seu passeio de bicicleta  
no parque não deu certo por 

causa da chuva.

Ai, que decepção! 



De volta em casa.

“Deem sempre graças a 
Deus em todas as cir-

cunstâncias, pois isso é o 
que Deus quer que vocês 
façam em Cristo Jesus.”  

(1 Tessalonicenses 5:18 VFL).

As crianças estão  
tão felizes apesar da 
mudança de planos. 

Ficaram decepcionadas  
por a chuva ter estragado 

seus planos de andar  
de bicicleta. 

Mas logo  
descobriram outra  

coisa legal para fazerem 
juntos. 

Parece realmente 
divertido!

Eu tenho uma 
amiga que ensina 

dança. 

Você gostaria  
de ir nas aulas  

dela? 
Mesmo?

Eu 
adoraria! 

Sim! 



A decepção da reclamação.

Um exemplo positivo de estar agradecido.

Ah, de 
novo não. 

Querida, você 
costuma gostar 
desta comida. 

Mas comemos 
a mesma coisa 
tantas vezes! 

Gostaria  
que fosse 
macarrão.

Comemos 
macarrão ontem  

à noite. 

Obrigada, tia  
Joana, por me convidar 

para jantar. 

Espero que goste.  
Ouvi dizer que a sua mãe 
também fez esta mesma 

comida alguns  
dias atrás. 

Está uma delícia.  
Você e mamãe são ótimas 

cozinheiras! 
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Uma semana depois. 

Eu gosto de cozinhar  
para as crianças quando elas 

gostam da comida. 

Jesus, obrigada  
pela comida deliciosa  

da tia Joana. 

Se der certo, o que  
você gostaria de comer  

na próxima vez que  
nos visitar?

Macarrão com 
almondegas! 

Nós também  
gostamos de macarrão. 
Mas eu raramente faço 

almondegas.

Vamos ver o que 
acontece! 

Aqui está o  
macarrão, com as 

almondegas que sua 
mãe comprou.

Puxa! Obrigada 
tia Joana e 

mamãe!
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