
O Lado Positivo 
das Decepções

“Nenhum de vocês deve buscar apenas 
o seu próprio bem, mas também o que é 

para o bem dos outros.” (Filipenses 2:4 VFL).

Quando você se deparar com 
decepções, pode escolher como 
vai encará-la. Pode permitir que 
o deixem triste ou chateado, ou 
procurar uma forma de reverter o que 
aconteceu em algo positivo.
Escolher seguir o positivo pode ajudá-lo a 
encontrar algo bom no qual concentrar 
suas energias e gerar um tipo diferente de 
alegria.

1 1 Timóteo 6:6

Acredito que 
fizemos reserva 
para um quarto 

maior.

Jesus, obrigado  
por um quarto, 
apesar de ser 

pequeno.

Que legal!

Vai dar tudo certo.  
Obrigado por ter tentando 

remediar a situação. 

A gerência gostaria  
de lhes oferecer um café  

da manhã de cortesia  
pelo transtorno. 

“A devoção 
acompanhada de 

contentamento é, em 
si mesma, grande 

riqueza.”1

Peço desculpas, 
senhor, acho que 

extrapolamos o número 
de reservas.

Obrigado! Ficamos 
agradecidos!

Tenho andado 
doente. Estou tão 

entediada!

Talvez eu possa fazer 
algo para ajudar outras 

pessoas!

A vovó faz  
aniversário semana  

que vem. Estou fazendo 
um cartão de aniversário 

e um presente  
para ela.



Quando se deparar com decepções, procure formas de redirecionar o seu dia e encontrar nova alegria. Tem alguém a quem 
poderia ajudar? Poderia seguir algum outro plano em vez desse? As decepções não têm que arruinar o seu dia. A escolha é sua.

“Sempre 
que puder, 

ajude os 
necessitados.” 

(Provérbios 
3:27 NTLH).

“Por isso, animem-
se uns aos outros, 

contribuindo 
mutuamente para 
o fortalecimento 

da fé”  
(1 Tessalonicenses 

5:11 OL).

Vamos fazer compras  
nesta loja enquanto esperamos 

a chuva passar.

Senhor, encontrei  
estes folhetos de 

propaganda espalhados  
no chão, e peguei  

para você. 

A senhora  
deixou cair  

isto?

Puxa, muito  
obrigado, meu  

jovem!

Que garoto  
amável!

Se eu focar nas 
necessidades dos outros, 

isso vai me animar.

Agora não vou 
poder brincar 

no parque!



Se as coisas 
não correram 
do jeito 
que você 
esperava ou 
planejava, 
pode pedir 
a Deus para 
ajudá-lo 
a ter uma 
perspectiva 
positiva. Ele 
pode ajudar 
você a ver o 
lado positivo 
de uma 
situação e 
também a 
encontrar 
alegria em 
outra direção.

Independente 
dos desafios, 
decepções, 
oportunidades, 
entusiasmo e 
promessas que 
cada dia lhe 
traga, lembre-se 
que Deus criou 
esse dia para 
você, então 
que seja um 
dia de alegria e 
felicidade.2

“E não se esqueçam 
de fazer o bem 
e de repartir o 

que têm com os 
necessitados” 

(Hebreus 13:16 NVT).
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2 Ver Salmos 118:24.

Apesar de não 
poder ir ao parque, 

fico feliz de 
podermos fazer 

um lanche na 
lanchonete.

O dia acabou  
sendo diferente do  

que planejamos.

As pessoas que  
ajudam os outros são  

os meus heróis!

Fazer coisas  
pelos outros …

… é um segredo  
para a felicidade!

O caminhão que  
transportava estas  

bananas quebrou, então  
a firma do meu pai quer  

doá-las para o programa de 
almoço da escola. Fico  

feliz por poder contribuir  
para ajudar  
os outros. 

Mas ainda  
foi um bom  

dia!

https://mywonderstudio.com/
https://www.bibliaonline.com.br/vc/sl/118/24+

