
Passagens bíblicas sobre a paciência para crianças



Como um povo escolhido de Deus que é amado e santo, procurem viver sempre com 

misericórdia, com bondade, com mansidão e com paciência. Tolerem uns aos outros e 

também perdoem uns aos outros se algum de vocês tem alguma queixa contra alguém. 

Assim como o Senhor lhes perdoou, vocês também devem perdoar uns aos outros. (Gálatas 

5:22-23, Colossenses 3:12-13) 

O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a ternura, a bondade, a 

fidelidade, a humildade e o domínio próprio.



Sejam pacientes até a volta 

do Senhor. Lembrem-se de 

que o fazendeiro espera pelo 

precioso fruto da terra. Ele 

espera com paciência pelas 

chuvas do outono e da 

primavera. Vocês também 

devem esperar com 

paciência. Não desanimem, 

pois a volta do Senhor está 

próxima.

Se já estamos vendo aquilo 

que esperamos, então isso 

não é mais uma esperança. 

Pois quem é que fica 

esperando por alguma coisa 

que está vendo? Porém, se 

estamos esperando alguma 

coisa que ainda não podemos 

ver, então esperamos com 

paciência. (Tiago 5:7-8, 

Romanos 8:24-25)



Sigam aqueles profetas que 

falaram em nome do Senhor 

como exemplos de 

paciência. Lembrem-se de 

que nós os consideramos 

abençoados, pois eles 

perseveraram firmes. 

Pensem no sofrimento de 

Jesus e como suportou com 

paciência tão grande 

oposição dos pecadores 

contra si mesmo, para que 

assim vocês não fiquem 

nem cansados nem 

desanimados. (Tiago 5:10-

11; Hebreus 12:3)



A prova da vossa fé produz 

a paciência.  Ora, a 

paciência deve ter ação 

completa, para que vocês 

sejam perfeitos e 

completos, sem faltar nada.

Deus, que começou este 

bom trabalho entre vocês, 

vai continuá-lo até que ele 

seja terminado no dia em 

que Jesus Cristo voltar. 

(Tiago 1:3-4, Filipenses 1:6)



Esforcem-se para associar 

a vida virtuosa com a fé 

que vocês têm. Com a 

vida virtuosa associem o 

conhecimento; com o 

conhecimento, o domínio 

próprio; com o domínio 

próprio, a paciência; com 

a paciência, a devoção a 

Deus; com a devoção a 

Deus, a fraternidade, e 

com a fraternidade, o 

amor. Pois se vocês 

tiverem estas qualidades 

e deixarem que elas se 

desenvolvam, isso fará 

com que sejam úteis e 

produtivos, chegando a 

ter um conhecimento 

completo de nosso 

Senhor Jesus Cristo. (2 

Pedro 1:5-8)
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