
Dos 9 aos 19?
Uma mensagem de Jesus

Eu fiz você crescer por fases. Um dos motivos é para lhe ensinar 
paciência, uma das lições mais importantes da vida, o que você 
começa a aprender quando é pequeno.

Quando você é jovem, tem muitas coisas que 
gostaria de fazer; quer ir a lugares, ver e 
fazer coisas que os mais velhos fazem, mas 
se crescesse rápido demais não adquiriria a 

paciência e a humildade que 
precisará quando for mais 
velho para fazer o seu 
trabalho ou interagir com 
amigos e familiares.

Compartilhando 
pacientemente a 

Palavra de Deus com os 
outros.

Cozinhando pacientemente 
outro jantar para a sua família.

Fazendo pacientemente o 
inventário do escritório. 



Imagine como 
seria se eu o 
tivesse criado de 
forma a crescer, 
aprender tudo e 
se tornar adulto 
em apenas um 
ano. Talvez você 
achasse legal. 
Pularia a maior 
parte das fases 
de crescimento e 
passaria de bebê a 
adulto em um abrir 
e fechar de olhos.

Mas sua 
vida ficaria 
desequilibrada, 
porque não 
adquiriria as 
habilidades e 
a maturidade 
emocional e 
espiritual que 
o tempo e a 
experiência dão 
às pessoas. 
E tampouco 
adquiriria 
paciência e 
humildade.

CONHECIMENTO

SABEDORIA

HABILIDADE

Eu fiz uma ótima 
decoração do bolo na 

primeira tentativa!

Em um ano eu li e  
entendi toda a Bíblia ... 

agora não preciso  
estudá-la mais!

Quase não tive que  
estudar e já sei dirigir!
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Se o crescimento 
fosse desse jeito, 
provavelmente 
todo mundo acharia 
que sabe mais que 
os outros. Pelo 
fato de terem 
crescido rápido 
demais, as pessoas 
interagiriam 
com muito pouca 
paciência, por 
que não teriam 
aprendido a ser 
pacientes. 

Se isso acontecesse, todos seriam ríspidos 
e impacientes uns com os outros.

Portanto, desfrute das lições inerentes a cada 
idade. Aprecie cada fase do crescimento e saiba que 
cada uma faz parte do processo de aprender a se 
tornar o que Eu quero que você seja.

E não nos cansemos de fazer o que é correto, 
porque em pouco tempo teremos uma colheita de 
bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. 

(Gálatas 6:9 BV).

Você sabia que paciência é um dos frutos do 
Espírito. Saiba mais em “Devocional Energizante   

No. 7: Fruto do Espírito: Paciência.”

Diga-me qual é o nome  
do escriba de Jeremias, agora 

mesmo!

Eu quero esse bolo 
AGORA! Por que você está 

demorando tanto?

Você está bloqueando  
a estrada! Tire o seu carro  

do caminho!


