História Para as Crianças

O Cavalo Charlie

Bom dia crianças, feliz sábado!

SLIDE 1
Muito antes de alguém já ter ouvido falar de um automóvel, e quando ninguém pensava na
possibilidade de uma televisão , por exemplo, existia um cavalo chamado Charlie. Sua casa era
em um estado gelado de Vermont(Estados Unidos). Charlie não era um cavalo de corrida, nem
pertencia a um homem rico. Ele era apenas um cavalo de campo.
SLIDE 2
Charlie era grande e forte e tinha um a aparência que fazia todos pensarem que ele era
esperto. Era um cavalo muito bonito e tinha belas manchas nas cores marrom claras. Mas
raramente alguém prestava atenção em Charlie porque as pessoas diziam que tinha alguma
coisa errada com suas costas. Ela era forte o suficiente, mas seu dorso apresentava uma curva
anormal. Parecia um pequeno vale. Charlie tinha o dorso torto.
Ninguém registrou a data que Charlie nasceu, por isso não sabiam quantos anos ele tinha. Ele
se parecia com outros cavalos, e ele agia como se deve agir, mas havia alguma coisa diferente
nele. Charlie tinha o amigo mais incomum. Seu amigo era um dos próprios anjos de Deus. E o
anjo de Charlie não se importava nem um pouco se ele tinha algum problema. Ele era amigo
de Charlie do jeito que ele era. Os anjos são assim.
SLIDE 3
Um dia, na cidade de Sutton – Vermont, perto de onde Charlie morava, uma grande carruagem
veio e parou em uma nuvem de poeira. Um homem e sua esposa saíram daquela carruagem
com outras poucas pessoas. Eles pareciam muito cansados, especialmente a pequena esposa.
O nome deles era Tiago e Ellen White.
O casal encontraria amigos quando a carruagem parasse. Seus amigos ficaram com pena
quando viram como pareciam estar cansados. Então, os levaram para casa e deram comida a
eles. Depois deram um quarto para eles com uma cama macia e bem grande. Oh, quão boa
àquela cama parecia para Tiago e Ellen.
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Tiago e Ellen tinham vindo para realizar um trabalho de Deus. Tiago era um pregador e Ellen,
sua esposa, era uma pessoa muito especial também, porque muitos dos seus amigos íntimos
eram anjos. Anjos falavam com ela, e lhes davam mensagens vindas de Deus. As pessoas
chamavam as suas visitas com anjos de visões. Ellen tinha vindo para Sutton porque as pessoas
lá que eram adventistas e queriam ouvir o que Deus tinha dito através dos amigos de Ellen
White, os anjos.
SLIDE 4
Tiago e Ellen eram pobres. Eles não tinham nem mesmo dinheiro para comprar um cavalo ou
uma carruagem. Por isso que eles que andavam em charretes com risco de acidentes, ou trens,
barcos, ou qualquer coisa que se mova. Não era muito legal viajar nessas coisas também. E
essa é outra razão porque Tiago e Ellen White estavam tão cansados, e às vezes ficavam
doentes no lugar onde estavam. Viajar era difícil para eles.
SLIDE 5
As pessoas em Sutton – Vermont, foram muito gentis com o Sr e a Sra White. Eles sentaram
rapidamente e ouviram o que o casal tinha para dizer. Durante todo o tempo que eles
escutavam, continuavam pensando: “O que nós podemos fazer para ajudá-los? Eles ficam tão
cansados de suas viagens.”
Então, alguém teve uma ideia, e todos gostaram quando eles ouviram isso. Mas eles queriam
manter o segredo. Ninguém disse para Tiago e Ellen. Seria uma surpresa!
SLIDE 6
Na noite anterior de Sr. e Sra. White saírem e voltarem para casa, Ellen teve uma visita. Sua
visita era um dos seus amigos anjos, e o anjo tinha alguma coisa para dizer. O anjo sabia tudo
sobre Charlie também.

SLIDE 7
— Veja isso. O anjo disse a Ellen.

E enquanto ela olhava, Ellen viu uma foto de duas estradas rurais. As estradas se cruzavam. A
próxima coisa que ela viu foram homens que vinham para a encruzilhada, e ao redor deles
estavam charretes, uma brilhante carruagem, e muitos cavalos.
O anjo disse a Ellen que seus amigos adventistas de Sutton iriam fazer uma surpresa a ela e
Tiago com um presente. E o presente seria uma nova carruagem coberta e um cavalo. Isso
tornaria as viagens mais fáceis.
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— Estas pessoas que você vê na foto. O anjo disse,
— Pedirão para você escolher o seu próprio cavalo. Haverá três para escolher.

SLIDE 8
Enquanto Ellen olhava, ela viu um bonito cavalo dourado empinado em frente dela.
— Aquele é um dos cavalos que você poderá escolher. O anjo disse.
— Mas não escolha aquele, veja como ele é agitado.

SLIDE 9 Então, outro cavalo passou trotando. Era um forte e grande cavalo cinza.
—Não escolha aquele também, o anjo disse. Olhe como ele é rude.

SLIDE 10 O terceiro cavalo que ela viu era um animal com grandes manchas marrons e tinha o
dorso torto. Era Charlie.
SLIDE 11 — Aquele é o cavalo para você. O anjo disse. Escolha aquele.
SLIDE 12 Na manhã seguinte, enquanto Tiago e Ellen White estavam prontos para ir pra casa,
seus amigos de Sutton vieram e os levaram para um passeio no campo. Eles pararam onde
duas estradas se cruzavam. E antes que ela percebesse. Ellen White viu tudo acontecer
novamente exatamente como na noite anterior, em sua visão.
SLIDE 13 Quando seus amigos mostraram Charlie o cavalo a Ellen e Tiago, Ellen disse:
— Nós escolheremos aquele.

Charlie se tornou o cavalo próprio da família White. E enquanto o tempo passava, ele se
tornou um amigo verdadeiro para eles. Ele era dócil, forte e muito útil. Ele sempre obedeceu
cada ordem. O anjo reconhecia um bom cavalo, quando viu Charlie, sabia que ele era um
deles.
SLIDE 14 Charlie era o cavalo mais feliz do outono daquele ano. Era tempo de frutas maduras
e ele amava maças. Sempre que ele estava puxando a charrete e via uma árvore de maça na
frente, ficava todo animado. Abaixando a cabeça, Charlie apanharia uma maçã enquanto
passava pela árvore, sairia às pressas comendo felizmente aquela maça. Ele apreciava cada
mordida.
SLIDE 15 Charlie e a família White passaram bons momentos juntos. E tudo isso realmente
aconteceu por causa de um dos anjos de Deus que conhecia Charlie, e disse a Ellen White que
ele era um bom cavalo. Viajar era muito mais fácil agora. O casal podia parar e descansar
sempre que eles quisessem. Charlie foi realmente uma benção para eles. E o casal agradeceu
muitas vezes a Deus por terem Charlie com eles. Mesmo na velhice, Ellen G. White
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recomendou Charlie. Ela nunca o esqueceu, não somente porque ele foi uma benção, mas
porque foi um amigo de verdade.
Sabe Crianças, nós podemos aprender dessa história muitas coisas... e uma delas é que Deus
sabe exatamente o que precisamos. Hoje, Ele toma o mesmo cuidado especial com você e
comigo como Ele fez com Tiago e Ellen White quando enviou um anjo para dizer a eles o
presente do Cavalo Charlie. Então, podemos confiar que se temos alguma necessidade, Deus
sabe e fará de tudo para nos ajudar e nos conceder o “presente” que almejamos no momento
certo! Que Deus amável e cuidadoso nós temos, não é mesmo Crianças?!

ORAÇÃO
Agora, vamos orar para agradecer o cuidado que Deus tem por cada um de nós e porque Ele
sempre irá nos ajudar em todas as dificuldades que tivermos.
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