
 M a r ç o  d e  2 0 1 6  57

JO
VEN

S 
IM

AG
EN

S 
DE

 F
UN

DO
: ©

 IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

Estes cartões das escrituras podem levantar seu ânimo 
quando estiver desalentado.

Estou Me Sentindo…

A despeito de como você 
esteja se sentindo, Deus o 
conhece, ama- o e entende 

o que está passando. De fato, Ele 
o ama tanto que enviou Seu Filho, 

Jesus Cristo, para realizar a 
Expiação para permitir- lhe 
superar desafios, ser feliz e 
voltar a viver com Ele (ver 
João 3:16). Isso pode não 
parecer fácil quando você 

estiver se sentindo deprimido, mas 
há um lugar onde é possível procurar 
ajuda: as escrituras.

Os cartões a seguir trazem grandes 
exemplos das escrituras que mostram 
que Deus está sempre a seu lado. 
Assim, sempre que se sentir triste, 
solitário ou frustrado, você pode 
olhar esses cartões, consultar as escri-
turas citadas e saber que Deus está 
com você.

AMEDRONTADO
Cristo venceu tudo, então 
nada tenho a temer.

CONFUSO
O Senhor sabe resolver todos os 
problemas que enfrento, por isso 
posso confiar em Sua Expiação.

TRISTE
Cristo sentiu toda a tristeza que 
sentirei na vida, por isso pode me 
consolar.

Doutrina e Convênios 121:1–9: 
Quando estava na Cadeia de 
Liberty, Joseph Smith sentiu 
desespero devido aos sofrimentos 
pelos quais os membros da Igreja 
estavam passando e ele também. 
Ele orou e foi reconfortado. Deus 
estará comigo quando eu recorrer 
a Ele para ser consolado.

Escrituras Adicionais:
João 14:18
João 16:33
Alma 17:10
Doutrina e Convênios 122

Marcos 4:36–41: Os discípulos 
sentiram medo quando se viram 
em alto mar em meio a uma forte 
tempestade. Cristo apaziguou 
a tempestade dando a seguinte 
ordem: “Cala- te, aquieta- te”. 
Quando sinto medo, invoco o 
Senhor e Ele me ajuda a sentir 
tranquilidade.

Escrituras Adicionais:
Isaías 41:10
João 14:27
2 Timóteo 1:7
Doutrina e Convênios 6:34

Joseph Smith—História 1:5–20: 
Joseph Smith sentiu- se confuso 
por não saber a qual igreja filiar- se. 
Consultou a Deus e obteve uma 
resposta, o que levou à Restaura-
ção da Igreja do Senhor. Quando 
me sinto confuso, oro a Deus, e 
Ele me responde.

Escrituras Adicionais:
Lucas 1:37
Mosias 26:13
Éter 2:16–3:6
Doutrina e Convênios 58:4


