
“Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito.” 
(Romanos 8:28 ECA).

Deus esconde um 
tesouro no que 

parece um infortúnio. 
Ele oculta Suas 

riquezas na escuridão. 

Ó vós, santos que temem,
Nova coragem ganhem.

As nuvens negras tão receadas
Estão de misericórdias carregadas,

E logo bênçãos choverão aos 
montes

Sobre suas cabeças reverentes!

Oww!

Craakk!

Wirrr!  Wirrr!  Wirrr!
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Deve ter parecido uma calamidade para o apóstolo 
Paulo, quando sua carreira missionária foi 
interrompida e ele se viu prisioneiro em Roma.

O seu cativeiro resultou nas 
famosas cartas para as primeiras 
igrejas, que tem guiado e 
encorajado inúmeras pessoas ao 
longo dos séculos.

Mas esse infortúnio foi apenas o palco 
para algo muito maior. Foi com grande 
júbilo que ele escreveu:

Parecia que sua 
evangelização fora 
tolhida e suas atividades 
paralisadas. 

 “As coisas que 
me aconteceram 

concorreram para 
que o Evangelho 
fosse divulgado 

ainda mais!”

Veja um jeito desta 
carta chegar à 

igreja em Filipos!

Porque pela 
graça…

 … sois 
salvos…

...por meio 
da fé...

…é um dom 
de Deus!



Lembre-se do que aconteceu com Paulo e tantas outras 
pessoas famosas da Bíblia que no início passaram pelo que 
parecia um revés, e também que o que nós chamamos de 
desapontamento ou catástrofe pode muito bem esconder uma 
joia do Céu. 

Você está passando por 
algum desapontamento 

ou situação 
extremamente difícil? 

Entregue seu 
desapontamento 
ou dificuldade ao 
Senhor em oração 
e confie que Ele vai 
transformar em algo 
benéfico. 

Lindo, Mara. Eu 
não sabia que 
você escrevia 

poesia!

Nem eu, mamãe, 
até que tive 

este acidente!

Senhor você sabe 
que eu adoro 

dançar, mas confio 
que Você deve ter 
um bom motivo...

Provavelmente não 
foi mandado para a 
prisão, mas ainda 
assim não é nada 
agradável.
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