
Achados e Perdidos! 
 

Aquela manhã estava sendo bem difícil para Anita, de 10 anos. Ela 
tinha um presente especial para a sua professora, a Srta. Marisa: 
uma pulseira de missangas que ela mesma havia feito. Ela tinha 
escolhido o desenho de uma flor dourada e azul em um livro de 
artesanato que pegara emprestado na biblioteca, e usou as noites e 
os finais de semana para confeccioná-la. Mas agora havia sumido, e 
a festa de aniversário da Srta. Marisa seria nessa tarde!
 
—Carlos, você viu a pulseira que eu fiz para a Srta. Marisa? — 
perguntou para o irmão, vasculhando a sala de jantar, achando que 
talvez tivesse caído no chão. — Estava aqui um minuto atrás...
 
—Sinto muito, mas não vi não — respondeu Carlos.
 
—O que é que eu vou fazer? — perguntou Anita — Agora não tenho 
nada para dar para a Srta. Marisa, e eu queria lhe dar um presente 
de aniversário especial.
 
—Todo mundo vai lhe dar algo, e eu vou ser a única que não tem 
nada — disse Anita, começando a sentir-se mal.
 
—Anita — alguém chamou.
 
Mas Anita estava tão ocupada procurando a pulseira que nem 
escutou a voz mansa que a chamava.



—Anita — chamou a voz de novo.
 
—Estava bem aqui alguns momentos atrás... 
Talvez uma das minhas irmãs a tenha 
roubado! — exclamou Anita prendendo a 
respiração ao pensar quão desamoroso seria 
roubar uma coisa que lhe tinha dado tanto 
trabalho para fazer.
 
—Anita.
 
Anita parou ao ouvir o sussurro. Desta vez, 
ela parou, foi para o seu quarto e perguntou 
a Jesus se tinha algo para lhe mostrar.
 
—Anita, Minha preciosa— respondeu Jesus 
— é claro que Eu sei onde está a pulseira. 
Nada está perdido para Mim. Mas você 
precisa ir mais devagar e Me escutar. Estou 
tentando atrair sua atenção.
 
—Minha nossa, eu tenho andando bem 
distraída preparando o presente—disse 
Anita—pensando em decorar o bolo que 
vamos levar para a festa hoje à tarde.
 
—Eu sei, e foi por isso que deixei isto 
acontecer. É que Eu queria passar um 
tempo com você, e sabia que hoje parecia 
tão ocupada que seria difícil se lembrar de 
vir até Mim. Então, permiti que acontecesse 
algo que a obrigaria a recorrer a Mim.
 

—Você quer tanto passar tempo comigo, que às vezes permite que aconteçam 
contratempos? perguntou Anita sorrindo. Era um grande sorriso que vinha direto 
do seu coração e repercutiu até à ponta dos dedos das mãos e dos pés.

—Eu adoro estar com você. Mas às vezes os únicos momentos que você fica quieta 
o suficiente para escutar é quando acontece algo difícil e recorre a Mim em busca 
de ajuda. É por isso que às vezes deixo problemas aparecerem no seu caminho, 
para a fazer dar uma parada e se aproximar de Mim. 



Anita não estava mais preocupada com o 
presente que tinha sumido, ou com tudo o 
que tinha que ser feito aquele dia. Percebeu 
que Jesus sabia onde a pulseira estava, 
e então ela agradeceu por Ele ter usado a 
perda da pulseira para passar tempo com 
Ele.

—Eu adoro passar tempo com Você, Jesus, 
— disse Anita — só que às vezes tem tanta 
coisa para fazer que eu esqueço.
 
—Eu entendo. E agora que tenho sua 
atenção, vou lhe mostrar onde está a 
pulseira.
 
—Anita voltou para a sala de jantar, e 
enquanto Jesus guiava os pensamentos, ela 
pegou uma pilha de cartões que alguém tinha 
colocado em cima da pulseira... e encontrou 
o presente da Srta. Marisa!
 
Mais tarde, Anita contou para os irmãos mais 
novos a história da pulseira perdida:
 
—Estão vendo, talvez eu pudesse ter 
encontrado a pulseira sozinha, mas 
provavelmente teria demorado muito mais. E 
se eu não tivesse parado e escutado Jesus, 
não teria tido aquele tempo com Ele.
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