
A Dona MacKintrick era uma senhora de idade que vivia 
na linda área rural da Escócia. Era tão pobre que nem 
podia pagar o aluguel da casa onde morava, então os 
amáveis membros da sua igreja pagavam para ela.

Uma vez no mês, o bondoso pastor Bruce ia visitá-
la para lhe entregar o dinheiro do aluguel, e em 
uma dessas visitas, no decorrer da conversa, ele 
perguntou:

--Dona MacKintrick, os membros da nossa 
congregação queriam que eu lhe fizesse uma 
pergunta. Não entendemos por que o seu filho não a 
sustenta. Ouvimos dizer que ele tem um bom emprego 
na Austrália.

--William é um bom filho -- disse a senhora. -- Ele 
se lembra de me escrever todas as semanas. Você 
gostaria de ver uma de suas cartas?

Curioso para saber mais sobre um filho que amava 
tanto sua mãe, mas a deixava sem sustento, o pastor 
concordou em ler algumas cartas de William.

A Dona MacKintrick voltou com dois embrulhos, 
e entregou um para o pastor Bruce. Enquanto ele 
desamarrava o barbante, ela explicou:

--Em cada carta, ele sempre me manda uma pequena e 
linda gravura.

--Uma gravura em cada carta? -- exclamou o pastor 
mais curioso do que nunca. --Posso ver as gravuras 
também?

A Senhora e as Belas Gravuras



--Claro que sim! -- respondeu a Dona Mackintrick -- entregando-lhe o conteúdo do outro embrulho. --Algumas têm o rosto de um homem, 
outras têm um homem montado em um cavalo e muitas têm o rosto do rei. Viva o rei! 

--Viva o seu filho, Dona MacKintrick! -- disse o pastor Bruce perplexo. -- A senhora é uma mulher rica! Estas gravuras bonitas são 
dinheiro. E pensar em tudo que sofreu por tanto tempo sem dinheiro para viver, quando este tempo todo, bem aqui na sua casa, a senhora 
possuía esta abundância de sustento que o seu filho lhe mandava, mas achava que não passavam de belas gravuras!
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É assim que muitas pessoas veem as promessas da Bíblia. Elas acham que não passam de palavras bonitas ou “belas gravuras”. Contudo, 
as promessas de Deus estão ali para nos encorajar a ter a fé de que Deus vai cuidar de nós, e a clamarmos a Sua ajuda nos momentos de 
necessidade. 

A Bíblia diz “Ele nos deu as Suas grandiosas e preciosas promessas” (2 Ped.1:4 NVI)
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