
mudança igual a Desenvolvimento



Por que a 
Jessica teve 

que se 
mudar?

Receio que a 
minha nova 

professora não 
goste de mim. ...

As mudanças chegam à vida de cada um como oportunidades de 
crescimento. É geralmente necessário ter uma vontade de ferro para encarar 
cada ciclo de mudança de forma positiva e aceitar o que ela traz.

Eu não gosto de 
ter que usar 

óculos. Queria 
muito não ter 
que começar a 

usá-los.



É tão natural ficar 
confortável com o 
que já é familiar,
que isso faz as 
mudanças parecerem 
um grande desafio. 
Até mesmo a ideia de 
se aventurar além do 
que conhece pode 
deixá-lo um pouco 
inseguro, por não 
saber exatamente o 
que esperar.

Hoje, na aula 
de Educação 
Física, vamos 

aprender a saltar 
obstáculos.

Nossa! Mas eu nunca 
fiz isso antes… Eu sou 

bom em futebol, queria 
tanto voltar a
jogar futebol.



Fazer algo novo pode 
implicar em ter que 
desenvolver novas 
habilidades.
Isso requer esforço da sua 
parte, e seu nível de 
experiência e 
conhecimento 
provavelmente vão se 
expandir além das 
limitações presentes. Tem 
que estar disposto a 
aceitar a necessidade de 
crescer e aprender mais, e 
isso raramente é fácil.

Parabéns! Você 
terminou seu curso de 
literatura. Aqui está o 
livro para a próxima 

fase!

Minha nossa, não sei 
se este vai ser tão 

interessante quanto 
o último.



Quando você se depara com a necessidade de mudar, ou percebe 
mudanças no horizonte precisa de determinação e objetividade* para 
avançar, sem permitir que a possibilidade de mudança ou até mesmo a 
mudança em si coloque sua vida de pernas para o ar.

Hoje, na aula de 
Educação Física, 
vamos aprender 

a saltar 
obstáculos.

Nunca fiz isso antes. 
Mas seria incrível se 

conseguisse.

*objetividade: ser capaz de julgar algo sem se deixar levar pelas emoções 
ou preferências pessoais.



O que poderá ajudá-lo a ter uma atitude assim? Ser positivo e 
agradecido! Aprenda a procurar ver as coisas boas que vão resultar dessa 
mudança.

Quais serão os 
autores e as obras 
que vou estudar?

Parabéns! Você terminou seu 
curso de literatura. Aqui está o 

livro para a próxima fase!

Abraçar o novo pode ser 
difícil quando não sabe 
exatamente qual vai ser o 
impacto ou o que isso vai 
acarretar para a sua vida. 



“Desenvolvimento” significa o ato de crescer e progredir, e também o 
ato de melhorar, expandir e refinar. Alguns sinônimos da palavra 
“desenvolvimento” são: crescimento, acréscimo, avanço, progresso, 
expansão, extensão, evolução, florescer e amadurecer.

O desenvolvimento é um aspecto maravilhoso das nossas vidas! (Se não 
estiver familiarizado com algum sinônimo dado acima, procure seu 
significado.)

Mas é importante ver a mudança como um salto para a próxima 
fase de progresso; aprenda a enxergar a mudança como algo essencial 
para o seu desenvolvimento.



Seja qual for a mudança, mudar nos coloca na posição de crescer.  

Aceitar mudanças e 
ter a habilidade 
de usá-las 
positivamente na 
vida é de grande 
importância para 
definir quem você é —
seu caráter, seu espírito 
e suas capacidades. 

Todos estão muito impressionados com sua 
atitude positiva e bom desempenho. 
Gostaríamos que fosse o capitão da nossa 
equipe de atletismo.

Eu adoraria.

Um novo desafio! 
Que emocionante!



Jesus quer que você 
espere as mudanças 
com a mesma 
expectativa, de quando 
está para receber um 
presente de seus pais ou 
amigos. 

Mudança é um 
presente de Jesus,
porque Ele Se interessa 
pelo seu desenvolvimento 
e quer vê-lo alcançar seu 
potencial pleno.

Uma redação 
que dá muito para 

pensar. Ótimo 
trabalho!



Como seria se o jovem pastor, Davi, tivesse rejeitado ser ungido rei pelo 
profeta Samuel? E se ele tivesse pensado, Ah, nunca fui rei antes, e não acho 
que estou pronto, mesmo que Deus diga que estou. Ou, como seria se ele 
tivesse se recusado a enfrentar Golias, por nunca haver lutado contra um 
gigante e, portanto, não tinha certeza se aquela pedrinha realmente mataria 
o gigante, mesmo com a ajuda de Deus?

Pense  nisto!



Que novas experiências e 
mudanças Deus está 
introduzindo na sua vida agora 
mesmo? 

Você está aceitando e crescendo 
com elas?

O Rei Davi abraçou as novas experiências que Deus preparou para 
ele, em cada etapa da sua vida, e por isso se tornou o homem que Deus 
queria que fosse. (Leia mais sobre a vida do rei Davi em 1 Samuel 16 e 17.)
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