Igreja Batista Monte Horebe
Pastoral:19-06-2016
Autor: Pr. Edson Bispo Valeriano
FIDELIDADE E PROSPERIDADE
“Certo homem, dono de muitas propriedades, orgulhoso de si mesmo, avarento e que
desprezava as coisas espirituais, foi visitar uma fazenda muito rica que lhe despertara
curiosidade pela sua fama. Viajou muitas horas e ao chegar à famosa propriedade, começou a
sentir inveja de tudo o que via: desde a entrada, com jardins muito bem cuidados, até o
interior da casa. Tudo muito limpo, e os empregados sorridentes atendiam-no com delicadeza.
Observou, também, que alguém servia a um pedinte com uma expressão de amor que ele
nunca vira.
“O visitante perguntou logo pelo dono da fazenda, pois já estava ansioso por conhecêlo. Um empregado lhe informou que o patrão estava no campo vendo algumas crias de uma
nova raça bovina. Prontificou-se até ao local. Enquanto caminhavam, o visitante fazia
perguntas acerca do patrão e da propriedade. Estava disposto a imitar o método do seu
colega, custasse o que custasse! Assim que chegaram ao local, ficou surpreso, pois esperava
encontrar um homem severo e pomposo, não uma pessoa simples, com aparência de um dos
empregados. Uma pergunta foi logo fazendo: “Então o senhor é o dono disto tudo?”. Mas
ficou intrigado com a resposta negativa. Fez outra pergunta: “Como, o empregado me
informou que o senhor era o dono?”. “Não senhor, eu sou o mordomo” respondeu aquele
senhor de aspecto simples. “Mas eu gostaria de ver o dono e de falar com ele”, insistiu o
visitante. “Pois bem, eu o levarei a ele”.
“Depois de transmitir aos empregados algumas instruções, o mordomo conduziu
aquele visitante até a sombra de uma árvore e pediu-lhe que ajoelhasse, porque iam falar com
o proprietário da fazenda. Meio confuso, o visitante se ajoelhou acompanhando o gesto do
mordomo, que iniciou a seguinte oração: “Oh Senhor, dono da minha vida e criador do
universo; Senhor dono desta fazenda e de tudo que nela há, apresento-te este amigo que
deseja conhecer-Te! Faze dele o que fizeste de mim: Teu mordomo. Em nome de
Jesus...Amém!”. FIDELIDADE É A CAUSA. PROSPERIDADE SÃO OS EFEITOS!
“Mas isto não é privilégio só para alguns. Nem dos grandes personagens de quem a
Bíblia fala, nem do mordomo daquela fazenda. É privilégio para tantos quantos desejarem:
“Fazei prova de mim,diz o Senhor dos Exércitos” Malaquias 3:10”.(Autor
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