História Para as Crianças

A Meia Secreta
Bom dia crianças, feliz sábado!
Vocês conhecem algum segredo? O que é um segredo? Humm... É algo que não contamos para
ninguém, certo? Pois então, a nossa história de hoje fala de uma pessoa que tinha um segredo.
Eu vou contar sobre o segredo de Ellen. Ellen tinha um segredo e ninguém sabia disso. Os
amigos não sabiam, nem mesmo o seu esposo dela sabia. Mas eu vou contar para vocês qual
era esse segredo, mas espera aí? Se eu contar agora e todo mundo ouvir, ainda é um segredo?
Ah, então eu vou falar bem baixinho: ela tinha uma meia secreta. Um meia secreta? E pra que
servia isso?
SLIDE 1-2 Ellen era uma mulher que não possuía muito dinheiro. Ela e seu esposo sabiam que
para comprar alguma coisa, eles teriam que primeiro trabalhar por muito tempo. Assim eles
não poderiam comprar tudo o que quisessem e quando a família precisava comprar alimentos,
roupas e outras necessidades da casa, Ellen usava o dinheiro com muita sabedoria.
SLIDE 3 – 4 Quando seu esposo Tiago dava algum dinheiro para comprar alimentos, ela sempre
separava um ou duas moedas e guardava em uma meia que ficava escondida atrás da porta do
armário. A meia funcionava mais ou menos como um cofrinho. Aquela meia era secreta e ela
ficava muito feliz quando conseguia uma moeda nova.
Ellen sorriu ao ver o volume da meia crescendo, pois há meses ela fazia o que podia para
economizar um pouco de dinheiro aqui e ali. Não era fácil encontrar algumas moedas para
guardar toda semana. Ela fazia o seu melhor para ajudar a cobrir as despesas do lar sem
desperdiçar, reutilizava tudo o que era possível.
Um dia, ao olhar ao redor de sua casa, ela pensou: “Os nossos tapetes estão tão velhos... como
podemos substituí-los sem gastar nenhum dinheiro?”
Foi quando se lembrou das roupas velhas e gastas que havia separado: “Já sei!”- ela pensou –
“Farei tapetes daquelas roupas velhas!”
E foi exatamente o que fez. Naquela mesma semana colocou mais algumas moedas em sua
meia que já possuía uma boa quantia de dinheiro.
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SLIDE 5 - 6 Pouco tempo depois Tiago, seu marido, chegou em casa com um olhar muito triste.
Ele estava preocupado. Ele trabalhava no escritório onde eram publicados os livros da igreja e
descobriu que eles não tinham dinheiro o suficiente para pagar pelo papel que precisavam
para fazer as revistas. “O que podemos fazer?” - Tiago perguntou à Ellen -“Onde podemos
encontrar o dinheiro?”
SLIDE 7 Tiago estava orando a respeito, mas enquanto ele falava do problema, Ellen sorriu
como se soubesse de algo que ele não sabia.
SLIDE 8 Ela terminou de mexer na sopa que estava preparando, foi até o armário e tirou uma
meia.
SLIDE 9 Tiago observou surpreso, “o que uma meia estava fazendo no armário da cozinha?”.
Então Ellen despejou todas as moedas na mesa, era a sua economia e agora poderia ajudar.
SLIDE 10 , 11 e 12 Tiago ficou muito feliz. Ansiosos, eles contaram o dinheiro. Será que haveria
dinheiro o suficiente para pagar o papel? Então eles contaram. Um, dois, três... Sim! Ah! Era
exatamente o valor que ele precisava! Sabe o que eles fizeram depois? SLIDE 13 Tiago orou
agradecendo a Deus pela esposa tão sábia que ele tinha e por esse milagre. SLIDE 14 Com o
coração agradecido, ele logo saiu para comprar o papel que precisavam para fazer as revistas.
O Senhor mais uma vez ajudou o casal White. A meia, agora vazia, voltou ao seu lugar dentro
do armário, mas Ellen estava contente por ter ajudado e agora ela continuaria guardando suas
moedinhas no lugar quase secreto.
Sabe crianças, Deus cuida de cada um de nós e ele nos ajuda quando oramos e pedimos a Ele
que nos ajude. Querem saber outro segredo? Ele também nos oferece oportunidades para
ajudar outras pessoas. Deus nos concede o que precisamos e espera que nós compartilhemos
com outras pessoas as bênçãos que dele recebemos.
Humm... todos os dias podemos pensar, como posso usar melhor o que tenho sem
desperdiçar? Como poderei ajudar outra pessoa? Às vezes não temos dinheiro para guardar,
mas um brinquedo conservado e uma roupa bem cuidada pode deixar alguém que precise
muito feliz. Outras vezes poderemos olhar em nosso quarto, no nosso armário, em nossa
casa... E encontrar coisas que outras pessoas estão precisando e dividir com elas. Desta forma
poderemos ser uma benção para alguém e ainda ser uma benção nas Mãos de Deus.
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ORAÇÃO
Vamos orar pedindo a Deus sabedoria?
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