
Talvez se lembre de quando era criancinha e 
brincava com blocos de montar DUPLO. Mal falava, 
mas adorava brincar com o DUPLO, construir torres e 
construÇões simples.

Mas um dia viu outras crianÇas brincarem com 
LEGO e construir coisas legais como um grande 
navio ou um castelo ou até mesmo um carro, e também 
sentiu vontade de brincar com LEGO.

Talvez seu irmão mais velho o tenha deixado 
experimentar, mas você não conseguiu construir 
nada com as pecinhas de LEGO, porque não tinha tanta 
coordenaÇão motora como o seu irmão mais velho. 
Além de que não lia bem o suficiente para seguir as 
instru�ões.

Estará Preparado
Você alguma vez se 
pergunta se tem o que é 
preciso para dar conta 
das responsabilidades 
adicionais da idade 
adulta?



Você sonhava com o dia em que teria idade suficiente para brincar 
com LEGO como as crianÇas mais velhas. Mas quando cresceu, lembrou 
como era difícil manusear aquelas peÇas pequenas quando era menor 
e se perguntou se agora seria capaz de fazer algo com os paineis. 
Será que conseguiria seguir as instruÇões corretamente? Conseguiria 
ser criativo o suficiente para construir coisas divertidas com os 
LEGO?

Então, no seu aniversário, você ganhou de presente um kit de 
LEGO muito maneiro, exatamente o que queria. Mas em vez de montar o 
modelo de LEGO, deixou a caixa dentro do armário, porque tinha medo 
de não conseguir montá-lo direito. Seus amigos estavam montando 
coisas maneiras e o convidaram para brincar com eles, mas você não 
aceitou porque tinha medo de não conseguir construir estruturas 
incríveis como os outros. (Parece ridículo, não parece?)
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FUTURO

Mas a realidade é que você tinha o que era preciso, só 
tinha que tentar. Tinha que seguir as instruÇões passo a passo 
para construir aqueles modelos maneiros. Lendo o manual e 
seguindo os desenhos, você conseguiu fazer direito e também 
se divertiu pra valer. Mesmo quando cometia alguns erros, 
conseguiu voltar atrás, desmontar aquela parte do modelo e 
tentar de novo. Você conseguiu!

Acontece o mesmo quando se está crescendo. Se você 
seguir as instruÇões dos seus professores em relaÇão 
aos seus estudos, e a sabedoria e conselhos encontrados 
na Palavra de Deus e de seus pais para o desenvolvimento 
do seu caráter, você vai conseguir dar conta das várias 
responsabilidades que o esperam no futuro.
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