
Aquela e a Minha 
Vaca!



Era uma vez, muitos anos atrás, 
numa pequena cidade … Por que será que aquele  

garoto está chorando? Talvez 
ele não quisesse vir até aqui dar 

uma oferta.



Por que 
você está 
chorando?



Porque  
aquela é a 

minha vaca! 



A sua quê?



Eu sempre quis 
ter uma vaca, mas 
nós morávamos na 

cidade...

…  e não é permitido  
ter uma vaca no quintal.

Dá para 
entender. 



Mas nove meses atrás, mudamos para a roça.  
E o meu pai disse que agora eu podia ter uma 

vaca, mas tinha que pagar por ela. 



Eu tenho feito recados para conseguir o dinheiro. 
Peguei uma rota para distribuir jornais, e me levanto às 
quatro da manhã para entregar jornais. Consegui juntar 

cinco dólares! 



Então por que é que  
está colocando o dinheiro 
que economizou para a 
sua vaca nas ofertas?



Eu ouvi a voz  
de Deus dizer que,  

se eu Lhe desse  
o dinheiro que estou 
economizando para  
a vaca, Ele me daria  

a vaca.



Então seque as  
lágrimas! Você está 

recebendo mais do que  
o que está dando!



Este menino acabou de 
dar para Deus o dinheiro 

que estava guardando para 
comprar uma vaca. …

Pastor, Deus 
acabou de 

falar comigo.



O que é  
que Ele lhe 

disse?
Disse para eu dar  

uma vaca a esse menino. 
Eu tenho uma fazenda e 

milhares de vacas.



O gado sobre  
milhares de montanhas 

pertence a Deus!* E  
Ele sabe como falar a 

alguém para soltar um.

(*Salmo 50:10)
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Atire o seu pão sobre as águas, e depois de  
muitos dias você tornará a encontrá-lo.  

(Eclesiastes 11:1 NVI)


