
Muitas coisas na vida 
são alcançadas passo a 
passo rumo à meta. Leva 
tempo para crescer, e 
durante esse processo, 
apesar de poder brincar 
e se divertir, você também 
precisa estudar para 
desenvolver as habilidades 
necessárias para ter uma 
vida boa.

Para alcançar uma meta, 
geralmente é preciso dar 
vários passos menores 
ao longo do percurso. 
Cada passo é importante 
e contribui para chegar 
ao resultado final. Por 
exemplo, pense nos muitos 
passos necessários para 
produzir uma deliciosa 
banana.

Esta Banana Aqui

BANANAS

 Você sabia que é 
preciso muita paciência 

e meses de trabalho 
para produzir um cacho 

de bananas?



Primeiro, o fazendeiro precisa limpar e preparar a terra. Depois, ele planta a bananeira.
Uma vez que tenha sido plantada, só nove meses depois é que dá flor, e por fim aparecem as pequenas 

bananas. Contudo, ainda vai 
demorar uns dois meses até elas 
ficarem no ponto para comer.

Enquanto a bananeira cresce, o 
fazendeiro precisa se certificar 
que ela é bem regada e que são 
retiradas as folhas doentes 
ou secas. Ele também precisa 
se certificar que o solo está 
bem cuidado para a bananeira ter 
todos os nutrientes que precisa. 
O fazendeiro também tem que fazer 
tudo ao seu alcance para evitar 
que os insetos destruam a planta.



Uma vez que as bananas estejam 

prontas, o fazendeiro precisa 

colher o cacho e mandá-lo para 

o mercado para vender. Muitas 

vezes, o mercado fica a milhares de 

quilômetros de distância, e muitas 

bananas são mandadas por navio 

para chegar ao seu destino, onde 

as pessoas vão comprá-las e comê-

las.

Quando come uma banana, você 

pensa em todo o trabalho que deu 

para produzi-la? Provavelmente não. 

Você só saboreia a banana, certo?

Banana 

premium

Ah, 
obrigado…

Geralmente, as melhores coisas da vida 

levam tempo para se concretizarem.

BANANAS



Imagine o seguinte cenário: Seus pais saíram e 
pediram ao seu irmão mais velho para preparar o 
jantar para você. Mas o seu irmão simplesmente 
pega uma cenoura sem lavar da prateleira, 
coloca-a na mesa e diz: “Coma!”

É pouco provável que isso aconteça, claro, 
mas você não ia gostar se ele fizesse isso, não 
é?

Requer tempo e diligência para se conseguir 
produzir algo que valha a pena.

Podemos jantar?

Tudo bem!

Aqui está. 
Coma!

?



Cozinhar uma boa refeição 
requer tempo. Primeiro, é 
preciso saber que ingredientes 
devem ser usados, e talvez até 
ir comprá-los.

Depois é preciso 
preparar o 
alimento, adicionar 
diferentes 
ingredientes, e 
seguir todos 
os passos 
necessários para 
criar uma refeição 
deliciosa.

Posso ajudar a 
fazer o jantar?

Claro, 
muito 

obrigada.

 Estou fazendo 
frango com 

páprica.

   Voilà!

Está com uma 
cara ótima!

Obrigado!



Se você estiver ficando impaciente enquanto espera por algo bom que deve acontecer, lembre-
se de “esta banana aqui”.

Quer seja terminar o ano escolar, quer terminar um determinado projeto de arte, ou esperar 
por uma excursão divertida que seus pais prometeram, as melhores coisas da vida levam tempo 
para se concretizar. Mas vale a pena esperar!
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“Consagre ao SENHOR tudo o que você faz, e os 
seus planos serão bem-sucedidos.” 

(Provérbios 16:3 NVI).


