
Encare o Vento
Tem momentos na 
vida, em que aparecem 
dificuldades em 
nosso caminho. Pode 
acontecer algo que 
seja difícil para você 
emocionalmente, ou até 
fisicamente. Mas você 
pode confiar que Jesus 
tem uma maneira de 
ajudá-lo a superar toda 
e qualquer dificuldade 
que aparece no seu 
caminho. 

Tentar esquivar-se 
dos problemas pode 
parecer natural, mas 
às vezes Jesus tem 
lições específicas para 
lhe ensinar, e você só 
vai aprendê-las quando 
encarar o vento e 
permitir que isso o 
torne mais forte. Você 
pode confiar que Jesus 
vai ajudá-lo a superar 
qualquer problema, seja 
ele qual for.



Permitir que Jesus o guie através de uma dificuldade vai 
ajudá-lo a crescer em fé e confiança nEle. Você vai descobrir 
que não está só. Jesus está bem ao seu lado, para lhe dar não 
só a força que precisa para passar por essa dificuldade, mas 
também a Sua graça, consolo e apoio.

Como o Apóstolo Paulo explicou sobre as 
dificuldades que passou: “Ele disse “Minha graça é 
suficiente para você: pois o Meu poder se aperfeiçoa 
na fraqueza.’ Portanto, eu me gloriarei ainda mais 
alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder 
de Cristo repouse em mim.

“Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas 
fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas 
perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, 
é que sou forte.”1

1 2 Coríntios 12:9–10 NVI



Lembre-se que essa fase difícil vai passar. 
E se não passar você vai receber a paciência 
que precisa para passar  por ela.

Meus irmãos, considerem motivo de 
grande alegria o fato de passarem 
por diversas provações; pois vocês 
sabem que a prova da sua fé produz a 
paciência. E a paciência deve ter ação 
completa, a fim de que vocês sejam 
maduros e íntegros, sem lhes faltar 
coisa alguma (Tiago 1:2–4 NVI).

Recorra a Jesus para ter a felicidade 
e estabilidade que precisa. Ele não vai 
desapontá-lo.
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