
Tome Tempo 
Comigo—Faça-me 

Feliz!
COCOROCOCÓ!

Derek sentou-se na cama 
quando ouviu o galo cantar. 
Esticou os braços e sorriu. Mimi, 
seu gato, pulou na cama e 
ronronou um bom dia.

O sol estava brilhando 
e Derek estava feliz. “Jesus, 
obrigado por este novo dia,” 
Derek orou. “Sempre fico feliz 
quando vejo o sol brilhar. 
Ajude-me durante o dia. 
Amém.”
Derek gostava de conversar 
com Jesus logo de 
manhazinha, porque sabia 
que Jesus sempre tinha uma 
maneira de melhorar seu dia.
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No café da manhã, a 
mãe de Derek lhe perguntou 
se ele gostaria de ir ao 
parque com sua amiga 
Nicole. “Sim, por favor,” 
Derek respondeu. “Seria 
muito divertido.”

Enquanto estavam no 
parque, Nicole contou a 
Derek que ela gosta de 
imaginar que Jesus esta 
no parque com ela. “Às 
vezes finjo que Ele está me 
empurrando no balanço,” 
Nicole disse. “E vou tão alto 
que sinto como se estivesse 
voando.”

Derek riu. “Parece muito 
divertido.”



“Minha mãe diz que 
podemos conversar com 
Jesus não importa onde 
estejamos,” Nicole disse. 
“E Jesus também fala 
com a gente. Então, 
às vezes quando estou 
lendo uma história sobre 
Jesus, finjo que Ele está 
lendo para mim, e isso me 
deixa feliz.”

“Já sei!” exclamou 
Derek. “Por que não 
fingimos que Jesus está 
brincando com a gente, 
como Ele brincou com as 
crianças quando estava 
na terra? Podíamos 
brincar de esconde-
esconde.”

Nicole concordou feliz. 



“Minha mãe diz que 
passar tempo com Jesus 
deixa Ele feliz,” disse Nicole. 
“Podemos fazer Jesus muito 
feliz hoje.”

Os dois amigos foram 
correndo jogar seu joguinho.

Você também pode 
passar tempo com Jesus 
durante o dia. Ele pode ser o 
seu melhor amigo.

Eu estarei sempre  
com vocês.  

(Mateus 28:20 NVI)
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