
--Precisamos sentar e esperar, Natan – disse a mãe. – O médico não vai demorar. Não fique 

preocupado com o Barão. Ele vai ficar bom.

--Mas mamãe, eu queria estar com o Barão quando o veterinário for vê-lo – suplicou Natan enquanto 

esperava na sala de espera do consultório do veterinário.

Barão, um Labrador, era o melhor amigo de Natan, que acreditava firmemente que Barão era o 

melhor cachorro que um menino podia ter. A pata dianteira de Barão estava muito inchada, o que o 

Esperar e Confiar



fazia mancar, motivo por que a mãe de Natan 

o levou ao veterinário. Como não sabia o que 

estava errado com a pata de Barão, Natan 

estava muito preocupado.

--Será que o veterinário vai poder ajudar o 

Barão? – perguntou à mãe – Será que vai doer 

quando ele examinar a pata dele?

--Natan, preocupar-se com a pata do Barão 

não vai ajudar ele a sentir-se melhor, nem você 

– disse a mãe. – O veterinário é um excelente 

médico e vai cuidar bem do Barão. Por que 

você não ora e pede a Jesus para também 

cuidar do Barão?

Natan ficou esperando do lado de fora do 

consultório, na esperança de que ninguém visse 

que estava chorando. Só conseguia pensar que 

Barão parecia muito triste e não ia entender por 

que não estavam juntos. Natan soluçou e depois 

orou em silêncio para que Jesus estivesse com o 

seu cachorrinho e o ajudasse a não ter medo.

--Ei, garoto, o que está acontecendo?



Natan olhou para cima. Ali perto encontrava-

se um homem com uma pequena caixa debaixo 

do braço.

--O seu bichinho está lá dentro?

Natan fez que sim com a cabeça e enxugou as 

lágrimas.

--Qual é o nome dele? – perguntou o amável 

senhor.

--Barão.

--Ah, eu conheço o Barão! Eu sou o Dr. 

Gilberto, e estou indo examiná-lo agora mesmo.

Natan sorriu. 

--É mesmo, o senhor é o veterinário?

--Isso mesmo. Não precisa se preocupar. Vai 

ser rapidinho. Provavelmente ele só tem um 

espinho na pata, que precisa cuidar.

Tirando um biscoito da caixinha, o deu a 

Natan dizendo: 

--Tome, um biscoito para você. Depois pegou 

algo especial para cachorro e deu a Natan. 
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“Confie no Senhor de todo o seu coração” 

(Provérbios 3:5).

-- Esse é para o Barão, quando eu tiver 

terminado de examinar a pata dele.

--Obrigado!—disse Nathan, já se sentindo 

melhor. -- Ele não só havia conhecido o 

veterinário, como também estava feliz por 

saber que o seu cachorrinho estava nas mãos de 

uma pessoa que se importava com ele.

E foi isso mesmo, Barão só tinha um espinho 

na pata, e depois de alguns cuidados e tempo, 

ele já estava correndo e brincando com Natan. 

Era como se nada houvesse acontecido!

E com isso, Natan aprendeu uma lição muito 

valiosa. Preocupar-se não adiantou nada. O 

que ajudou foi ter fé de que ia dar tudo certo. E 

deu mesmo!
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