
Crescer Mais 
Forte, Nº 6: 

O Pior e o  Melhor 
“Ele sabia o que havia no 
homem” (João 2:25 ECA).

A roseira não esconde o 
monte de lixo.

Maiara costumava 
ser minha amiga, mas 
não sei por que me 

ignora agora. …

Em verdade lhes 
digo que um de 
vocês Me trairá.

O teatro que 
alguém faz de 
bondade não oculta 
o que há realmente 
em seu coração.

Será que ela 
tem ciúmes, 

Patrícia? 

O nosso Senhor 
sempre soube o que 
há em cada pessoa. 

Tudo é 
transparente 

para Ele. 



Lá dentro, qualquer 
tipo de camuflagem é 
absolutamente inútil.

Ele conhece tudo sobre os 
espaços mais privados do 
nosso coração. 

Lá estão eles 
de novo dizendo 
como Patrícia é 

bonita... 

Ele vê os pensamentos sombrios que ainda 
não encontramos palavras para expressar.

Para Deus não existem 
recantos secretos.

Ele vê os pequenos gestos de 
ciúmes, descontentamento e 
ruindade.

Você tem um 
cabelo lindo!

Inveja
Malícia 
Fofoca 
Vaidade 
Engano 
Ambição

como se ela não 
soubesse já. Eu 
gostaria que ela 
fosse gorda e 

feia.



O Senhor sabe tudo sobre nós. 
O Senhor certamente conhece o meu lado pior, e 
ainda assim espera o melhor de mim. 

Isso é a maravilha 
das maravilhas.

Somos como casas de vidro 
em que tudo é evidente. 

Por outro lado, 
deveria ser 
uma fonte de 
inspiração.

Tu, ó Deus, me 
conheces!

É mesmo? 

Porque Eu sei 
os pensamentos 
que tenho em 
relação a você, 

pensamentos de 
paz e não de mal...

Por um lado, 
isso deveria 
nos encher 
de temor 

saudável: “Tu 
Senhor, estás 
me vendo!”



Sinto muito, Maiara, 
pelo péssimo 

desfecho de ontem à 
noite. Apesar de você 

ter sido brilhante!

Mas… você não está realmente 
pensando em seguir a carreira 

de dança, está? 

Sendo assim, aqueles que conhecem meus 
melhores dias, os momentos para os quais me 
preparei, não são muito entusiastas quanto ao 
maravilhoso futuro que me aguarda. 

O meu melhor é apenas como se eu fosse 
cego e coxo, e não oferece nenhuma 
perspectiva glamorosa para o futuro. 

Aquele que conhece o meu lado 
pior tem mais esperança em mim 
do que os que conhecem o meu 
lado melhor.

Eu lhe prometo, Maiara, que 
se andar em amor, eu usarei 
seus preciosos dons para 

alegria de muitos…

Mas, Senhor, 
ninguém parece 

estar interessado.



Nenhum 
pecado passou 
despercebido. 

Nenhum pouquinho 
de sujeira ficou 
escondido. 

No ha pasado 
por alto ni una 
pelusita.

Y habiendo visto lo peor, 
me maravilla cuando me 
busca y dice: «…para que 
donde Yo esté, también 
ustedes estén». 

Sinto muito, 
Jesus! Por favor, 

me perdoe.

Vamos comer 
alguma coisa 

juntos.

Para que onde 
eu estiver, 
você esteja 

também.

Eu te perdoo, 
Maiara. Venha…

Nada lhe escapa.

Mas o Salvador vê o meu pior. 



Esta maneira maravilhosa de ver o pior cheio de esperança, é fruto do Seu amor inexprimível.
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Pois uma das principais coisas que distingue o amor 
é que ele não só tem um insight claro, mas também 
uma previsão radiante. 

Mas o melhor de tudo é 
que, 

Preciso 
falar com a 
Patrícia…

Lembre-se, 
Maiara, que eu 
não invejo …

Estou tão feliz por 
sermos amigas de 

novo, Patrícia.

Eu também, 
Moira.

Aquele que vê o meu lado 
pior, me salvou através do 

Seu sacrifício redentor. 

Terminou.

O amor é o Omega 
e também o Alfa, 
e avista o final 
brilhante lá desde 
o começo humilde. 

http://www.mywonderstudio.com

