
Os Cuidados Certos   

Uma bela manhã, quando Frederico 
Jardineiro chegou ao seu jardim para 
trabalhar, percebeu que tinha algo errado. 

Eu não gosto  
de estar debaixo 

desta árvore.

Minha nossa! 
O que está 

errado?

O Sr. Jardineiro  
diz que preciso ser 

transplantada.

Algumas flores do  
jardim não estão felizes,  

e eu não sei como  
ajudá-las.

Eu também 
gostaria de ir para 

outro lugar.No 

Jardim



Que bom que 
Você veio. Não 

sabia o que fazer.

Ai, poda,  
de novo!

Espere, 
essa folha é 

minha!

É preciso  
assim tanta 

água?

É Jesus!

Oi Frederico, achei que você 
ia precisar um pouco de ajuda 

hoje no jardim.Reparei que 
algumas flores estão tristes.  

Vejamos o que  
podemos fazer para 

ajudá-las a voltar a ficar 
felizes. 

Às vezes as plantas precisam de cuidados especiais para 
crescerem mais e melhor. Se quiser ter plantas saudáveis, coisas 

como remover as folhas secas, transplantar e ver que recebem a 
quantidade certa de sol e água são muito importantes.



Está muito calor.  
Estas dedaleiras precisam 

um pouco mais de 
sombra e mais água.

Já estão com uma 
aparência melhor.

Ai, estou muito 
apertada! Chegue 
um pouco para lá, 

por favor.

Tirar as ervas  
daninhas ao redor das 

plantas dá-lhes mais espaço 
para crescerem. 

Para se desenvolverem bem, algumas 
plantas precisam de mais sol e outras 
de mais sombra. Espécies diferentes 
precisam de coisas diferentes.

Consegue 

imaginar como 

Jesus vai ajudar 

essas dedaleiras?

 Está  
muito calor 

no sol!

Dedaleira

Muitas vezes, as 
plantas precisam ser 
transplantadas para vasos 
maiores, para suas raízes 
poderem se aprofundar.

O vaso é 
pequeno 
demais!

Ahhh! Assim 
está muito 

melhor!

Fertilizante adiciona 
nutrientes ao solo, 
o que por sua vez 
ajuda a planta a 
crescer mais forte e 
saudável.



Você acha que Jesus 
ama as outras flores 
mais do que a nós?

Talvez Ele tenha 
se esquecido 

de nós.

Não esqueci de  
vocês, não. Algumas flores 
precisam ser separadas por 
um tempo para poderem 

receber cuidados  
adicionais.

Ai ai, acho que não 
gosto de estar aqui do 
lado das flores desta 

trepadeira. Acho que 
vão me sufocar.

É muita  
amabilidade sua. Eu não 
tinha certeza se ia gostar 
de ficar aqui, mas agora 

estou feliz.

Oi. Não  
acham que o sol  

está uma delícia aqui 
neste lugar?

Suas pétalas são  
de um rosa muito 

bonito! É agradável 
estar do seu lado.

O jardineiro sabe 
exatamente a 
combinação 
certa de flores. 
Quais vão crescer 
bem juntas e 
deixar o jardim 
lindo.



Quando as plantas são 
bem cuidadas e estão no 
lugar certo, elas crescem e 
desabrocham. Apesar de 
que dá muito trabalho, um 
bom jardineiro sempre sabe 
como cuidar melhor das suas 
plantas. E assim, muitas outras 
pessoas podem apreciar a 
beleza do jardim.

Agora eu tenho 
mais espaço para 

crescer. Eu me sinto 
muito melhor!

Você exala 
um perfume 

divino.

Muito obrigada!

Você tem tantas 
flores lindas aqui, 
Frederico. Que 

colorido incrível!
Fico feliz por ter 
vindo nos visitar 

e apreciar o meu 
jardim.

Maravilhoso!

Cada planta está no jardim por um motivo 
e é colocada no lugar onde poderá crescer 

melhor. Mesmo quando uma planta passa por 
mudanças, ainda pode crescer bem e ficar linda. Certo!



A Bíblia diz1 que Deus é como um jardineiro que cuida 
dos Seus filhos com todo o carinho. Ele sabe o que 

é melhor para cada um e permite mudanças e que 
aconteçam coisas na sua vida que vão ajudá-lo a 

crescer forte em espírito e fé.

Do mesmo jeito que as plantas neste jardim precisam 
confiar que o jardineiro vai cuidar delas, você também 

precisa confiar em Deus. Por vezes, talvez você não 
entenda por que certas coisas acontecem, mas pode 
confiar que Deus está lá para ajudá-lo a aprender o 

máximo possível com cada experiência. Ele cuidará de 
você, suprirá o que precisa e lhe dará a fé, a confiança 

e o amor que precisa para florescer.

“Confia no Senhor de todo o teu coração”
(Provérbios 3:5 ACF).
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1 Leiam João 15:1–8 para descobrirem o que Jesus disse aos Seus discípulos sobre 
Deus ser o mestre jardineiro.

Obrigada  
por ter me 

deixado ajudá-
lo no jardim, 

Frederico.Adoro a Sua 
ajuda, Jesus! O 
jardim está bem 

melhor.

Tchauzinho!
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