
 Uma linda história verídica de Miguel, missionário no México,  
de como a gentileza vai longe. 

cachorro quente



Estava correndo para um compromisso, quando passei por uma senhora desarrumada 
com um neném no colo mendigando. Jesus me disse para lhe dar algo. 



Compre 
comida 

para ela.
Naquele momento estava passando por 
uma carrocinha de cachorro quente.



Senhor, tenho tão pouco 
dinheiro. Você tem certeza que 
quer que lhe compre algo para 

comer?

Por favor, 
ajude esta 

mulher.

Ok, vou 
fazer por 

Você.



Um 
cachorro 
quente, 

por favor.

Aqui, algo 
para você 

comer.



E isto é 
algo para 

ler.

Alguém te 

ama!



Jesus te  
ama!

Obrigada! 
Estou 

com tanta 
fome. 

É a primeira vez 
que como hoje. 



Jesus, por favor,  
mostre a esta mulher e  

seu neném o grande amor 
que Você tem por  
eles, e continue a  

cuidar deles. 



Tchau!

Obrigada!

Meu 
compromisso é 
em 10 minutos!



Poucos dias depois, parei para 
comer um cachorro quente 
naquele mesmo carrinho. 

Aqui está.  
Não precisa 

pagar.

Obrigado.  
Mas por quê?

Um 
cachorro 

quente, por 
favor.



Eu vi o outro dia 
quando comprou o 

cachorro quente para 
aquela mulher. 

Milhares de pessoas passam  
pelo meu carrinho cada dia, mas 

você foi o primeiro que vi orando 
com um sem teto. 

Faz 15 anos que 
vendo cachorro 

quente aqui 
neste lugar.



 Aquilo tocou o  
meu coração. Nunca 
mais vai ter que pagar 

para comer aqui 
comigo.

Isto me deu uma oportunidade 
maravilhosa de guiar esse 
homem e sua esposa a Jesus. 



Jesus disse: "Porque Eu tive 
fome, e vocês Me deram de 
comer; Eu tive sede, e vocês me 
deram água; Eu era um estranho, 
e vocês me convidaram para suas 
casas; Eu estive nu, e vocês me 
vestiram; Eu estive doente, na 
prisão, e vocês me visitaram.” 

Então esses justos me 
responderão: “Senhor, quando 
foi que alguma vez vimos o 
Senhor com fome, e Lhe demos 
de comer? Ou com sede, e 
lhe demos alguma coisa para 
beber? Ou como estranho e 
O socorremos? Ou nu, e O 
vestimos? Quando foi que alguma 
vez vimos o Senhor doente, ou na 
prisão, e O visitamos?” 

E Eu, o Rei, lhes direi: 'Quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam 
fazendo a mim!' (Mateus 25:35–40 BV)
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