
No 

Jardim Arranque as Ervas Daninhas

Oi plantinhas.  
Como está seu  

crescimento hoje?

Fora daqui, sua 

erva daninha!

Num jardim, para que 
as plantas cresçam 
do jeito certo, é 
necessário arrancar 
as ervas daninhas ao 
seu redor. 

As plantas precisam da quantidade 
certa de água, sol e nutrientes 
para crescerem. Um bom jardineiro 
sabe o que cada planta precisa 
para se desenvolver. E também vai 
estar atento e arrancar as ervas 
daninhas. 
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Acho que vou  
me apoderar deste 

lugar—abundância de 
solo bom, sol e água … 

tudo para MIM!

SOCORRO!!

Oh não! Precisamos 
chamar o Sr. Jardineiro 

imediatamente.

Obrigado, Jesus,  
por nos ajudar a arrancar 
essas ervas daninhas. Elas 

brotaram bem rápido, mas 
nós as arrancamos antes 

de crescerem demais. 

Estou sempre 
pronto para 

ajudar. 

As ervas daninhas podem prejudicar as plantas, porque absorvem os nutrientes e a 
água do solo, e impedem as plantas de obter o alimento que precisam.

Do mesmo jeito que as ervas daninhas crescem num jardim, no seu coração também 
podem crescer ervas daninhas de egoísmo, desonestidade e falta de amabilidade. 

E assim como o jardineiro cuida das plantas, vocês têm pais e professores 
que os ajudam a fazer o que é certo. E Jesus também está ao seu 
lado para ajudá-los a fazer boas escolhas que sejam motivadas pela 
amabilidade e interesse. Ele os ajuda a limpar o seu coração das ervas 
daninhas do descontentamento e do egoísmo. 



Seus pais e professores querem que vocês criem hábitos bons e positivos, 
e por isso é importante escutarem e seguirem suas instruções. Essa é uma 
das melhores formas de evitarem que as ervas daninhas cresçam no seu 
coração. 

Quando vocês dão ouvidos aos seus pais e professores, têm a chance de 
aprender importantes lições que vão ajudá-los a manter o jardim do seu 
coração livre das ervas daninhas que poderiam prejudicar a sua vida ou a de 
outros. 

Ter que arrancar as ervas daninhas e manter o seu coração saudável, é 
um esforço constante, mas vale a pena. 

Hoje vamos  
aprender sobre 

trabalhar juntos. Tenho 
algo que quero lhes 

mostrar. 

Um moinho de vento e  
o vento são um ótimo exemplo 

de trabalho em equipe. O moinho 
precisa de vento para fazer girar 

as engrenagens no interior da 
máquina. Juntos eles conseguem 

fazer coisas que nenhum deles 
conseguiria sozinho. 



O seu coração é como um jardim que precisa 
ser diligentemente cuidado. Cada dia você 
tem a chance de aprender algo novo para 

cuidar melhor do seu coração.  

Uma forma de aprender a cuidar adequadamente do jardim do seu 
coração é lendo e estudando a Palavra de Deus. Jesus é o jardineiro 
chefe que sabe exatamente o que é  
necessário para manter o jardim do  
seu coração florescendo.

“Produza a terra  
alma vivente conforme a 

sua espécie; gado, e répteis 
e feras da terra conforme a 
sua espécie; e assim foi”.1
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Que divertido!  
Nunca tinha andado 

a cavalo.

Você é um bom  
jardineiro? Pode ser, se 

seguir Jesus bem de perto, 
o Jardineiro Chefe!

Eu adoro  
aprender!

 Tcauzinho!  
Até breve!

Quanto mais 
você trabalhar 
no seu jardim 
e aprender a 
cuidar dele, 
melhor as plantas 
se desenvolverão 
e mais lindo seu 
jardim ficará.

Mesmo que pareça que ainda tem muito para aprender, de 
forma a manter seu coração livre de ervas daninhas, você não 
tem que aprender tudo num dia. Cada dia pode aprender algo 
mais para afastar as ervas daninhas e cuidar das plantas do 
seu jardim – seus gestos amáveis, seus bons hábitos e palavras 
positivas – saudáveis e lindas.

Bíblia 
Sagrada— 
O Manual do 

Jardineiro Chefe
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