Com a Ajuda de Deus
Apesar de eu ser pequeno, com a ajuda de Deus posso fazer muitas
coisas. A Bíblia diz “mostre-se um exemplo para os que acreditam em
Cristo, por meio daquilo que fala, de seu comportamento, de seu amor,
de sua fé e da pureza de sua vida.”1
Apesar de eu ser muito novo e pequeno, com a ajuda de Deus posso ser
um exemplo para os outros do Seu amor e bondade.
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1 Timóteo 4:12 VFL

1ª Parte

Posso ser corajoso.

Davi era um jovenzinho que cuidava das ovelhas
da sua família. Quando um leão ameaçou
atacar as ovelhas, Deus ajudou-o a proteger as
ovelhas2.
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Ver 1 Samuel 17:34–37.

Posso defender o
que sei ser certo.

O jovem Daniel e seus amigos – Sadraque, Mesaque e
Abdnego – estavam longe dos seus lares e famílias, mas
escolheram defender o que eles sabiam ser certo, mesmo
quando as pessoas riam deles ou ficavam chateadas com
eles. Deus os abençoou por terem assumido essa postura.3
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Ver Daniel 1.

Posso demonstrar integridade.
José era apenas um menino quando o arrancaram da sua família para viver no Egito. Ele
era diligente e honesto no seu trabalho, e isso fez com que se sobressaísse e confiassem
muito mais nele do que em outros. Por isso, eventualmente, lhe deram uma posição
importante no Egito, o que ajudou a salvar muita gente.4
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Ver Gênesis 37, 39–41.

Posso lembrar os outros da
grandeza e poder de Deus.

Uma garotinha era serva na casa de um homem importante.
Quando ficou sabendo que este estava doente, falou para a
esposa do poder de Deus para curar e disse que o profeta
Eliseu poderia ajudá-lo. O homem foi curado quando procurou
o profeta Eliseu e seguiu o que este lhe mandou fazer.5
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Ver 2 Reis 5.

Posso escutar a voz de Deus.
Samuel era um menino que morava na casa de Deus. Certa noite,
ele ouviu uma voz chamá-lo. Era a voz de Deus. Samuel escutou
a mensagem e falou o que Deus lhe instruíra. Quando cresceu,
Samuel se tornou um juiz justo e temente a Deus de seu povo.6
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Ver 1 Samuel 3.

“Com a força que Cristo
me dá, posso enfrentar
qualquer situação”7,
portanto sei que Deus
estará ao meu lado
seja qual for o desafio
ou o obstáculo. Ele
estará sempre presente
para me ajudar a dar a
coragem que eu preciso!
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