Os Tesouros de Edite

Lady Constance Selford, era uma nobre abastada, que apesar disso
contribuía muito pouco para ajudar os outros. Já a sua arrumadeira Edite
Givall, estava sempre pronta para ajudar as pessoas e até compartilhar seu
humilde salário com obras missionárias sempre que podia.
Edite, onde
você está?

O sermão na
igreja só falava
da importância das
missões e de dar para
os pobres.

EDITE!

Estou aqui,
senhora!

Veio alguém
enquanto eu
estava fora?

Mas eu não entendo,
por que tenho que
dar? Não é culpa minha
eles serem pobres.
O jornaleiro.

Ele disse que
a senhora
prometeu
dar-lhe uma
gorjeta se ele
trouxesse o
jornal na porta.

Ah, esse menino
pregui�oso. E
então…?

Bem, se você
quis lhe dar uma
gorjeta vai ser
do seu salário.

Eu… eu lhe dei
um dinheirinho
pela senhora.

Além disso, ele tem sempre
um aspecto tão sujo e
parece que precisa de um
corte de cabelo.
Mudando de
assunto, Edite, vou
receber visitas e
preciso que lave
as cortinas.

E também preciso
da ajuda da
cozinheira.

Mas,
senhora,
eu prometi
visitar …

Eu sei, Edite, e
sinto muito por
isso, mas os
convidados vão
chegar às 7 horas.

Tudo bem,
senhora.

Triiim!

Tenho uma
encomenda para
a senhorita Edite
Givall.

Assine
aqui, por
favor.

Sou
eu.

Obrigada.
Tenha um
bom dia.

Obrigada!
Igualmente.

Querida Edith, muito
obrigada por ter ajudado
com as compras e olhado
as crianças enquanto eu
estava doente. Junto envio
uma pequena doação em
apreço por tudo que você faz
por nós.
Oh, que surpresa mais
Agradecida, Sra.
agradável! Posso
mandar uma parte
Felicity Chadwick
deste dinheiro para
aquele orfanato em
Londres …

Uma delícia da
gastronomia.

Boa noite,
Constance.
Obrigada pelo
delicioso jantar!

Ah, de
nada! Boa
noite.
Foi uma noite
encantadora.

E você mantém
sua casa um
brinco. Não sei
como consegue.

(Respira
fundo)…
Ainda bem que
acabou.

Ah sim, o
toque de uma
mulher de
verdade.

EDITE!

Sim,
senhora?

Obrigada.
Boa noite.

Vou me deitar.
Certifique-se
de deixar tudo
arrumado antes
de ir embora.
Boa noite.

Sim senhora.
Boa noite.

Naquela noite, Lady Selford teve um sonho de
que ela e Edite tinham morrido e estavam no céu.

Venha
por aqui,
Constance.

Que lugar
elegante. É
um palácio.
De quem é?

É da sua
arrumadeira,
Edite Givall.

Venha … Vou
lhe mostrar
a sua casa.

Umm … Estas casas
não se comparam com
a outra. Acho que
devemos estar seguindo
o caminho errado.

Minha nossa, se
Edite ganhou
um lugar assim,
imagino que
eu vou ganhar
um lugar
deslumbrante!

Já estamos
quase chegando.

Aqui está
Constance.

O que…
o que é
isto?!

É o seu
chalé.

O meu…
o meu
chalé?

É. Foi tudo o que
conseguimos fazer
com o material que
você nos mandou.

Mas…
mas…

Precisa entender que Edite
orava muitas vezes pelas
pessoas, fazia tudo que podia
para ajudá-las e contribuía com
as missões e obras de caridade.
…mostre-me quem
precisa da minha
ajuda hoje …

Quando fazia isso,
ela mandava tanto
material, que tivemos
que construir um lindo
palácio para ela.

Os materiais
não param de
chegar. Vai ser
um palácio!

O alicerce é bom. Mas
tínhamos muito pouco
material para fazer
outras coisas.

Mas como você
mandou tão pouco, só
conseguimos fazer
este pequeno chalé.

?

Talvez tenhamos algumas surpresas quando Deus distribuir as
recompensas no céu, e virmos quem juntou tesouros no céu, fruto das
obras que fizeram na terra.
“Aquele que semeia pouco, também colherá pouco,
e aquele que semeia com fartura, também colherá
fartamente.” (2 Coríntios 9:6 NVI).
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