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Mostre Ilustração #2
Quando menino, Todd tinha uma 

mente criativa e ocupada. Ele tramava 
maneiras para fazer acontecer aquilo que 
ele gostava e mudar as coisas que ele não 
gostava; tais como ir dormir na hora certa.

Uma noite Todd guardou seus 
brinquedos, vestiu seu pijama e escovou 
seus dentes. Mas quando ajoelhou ao lado 
da sua cama para orar, ele parou e disse: 

“Obrigado Senhor Deus, pela minha cama, pelas cortinas, pelo 
carpete, pela banheira, pelas paredes, e...”

Quando a mãe abriu seus olhos e viu Todd olhando ao redor 
do quarto para ver se encontrava mais idéias, ela não o deixou 
orar por mais coisas na casa.

Mostre Ilustração #3 
(metade de cima)

Todd foi inteligente o suficiente para 
não deixar que sua mãe o enganasse 
durante suas orações noturnas. Mas ele 
não perdeu seu respeito pela oração. Sua 

família o havia ensinado que Deus o amava e se importava com 
cada necessidade de Todd. Então quando Todd e seu amigo 
de cinco anos Keith Simpson não encontravam o sapo com o 

qual estavam brincando, concordaram: “No jantar hoje à noite, 
vamos pedir a Deus para nos ajudar”.

Tão cedo Todd havia chegado em casa quando a Sra. 
Simpson telefonou para a mãe de Todd.

“Diga ao Todd que não dava para o Keith esperar pelo 
jantar, então logo depois que Todd foi embora, foi ao seu quarto 
orar, saiu no jardim e lá estava o sapo!”

Para Todd, aquela resposta de oração foi um milagre tão 
grande quanto Jesus ter curado o cego ou ressuscitado Lázaro. 
Mas mesmo se Todd ficou grato pela ajuda de Deus com algum 
problema, ele decidiu cuidar de outros problemas sozinho–
como praticar o piano. Um dia ele estava tão entediado com 
a mesma rotina que ele deitou-se no chão, levantou e abaixou 
primeiro um pé depois o outro e vagarosamente e tocou cada 
nota no piano com seus dedos dos pés!

Num quarto próximo, a Mãe ouviu um toque estranho e veio 
ver o que era.

“Todd (ela suspirou) o que você está aprontando?” Todd 
tinha seu lado sério e intenso. Os esportes que ele praticava 
enfatizavam esse seu lado. Como um garoto de nove anos, entrou 
para a Liga Junior e por um tempo gostou de jogar segunda e 
terceira base, base central e arremessador. Mas um dia quando 
tinha 12 anos, durante um jogo muito difícil, arremessar já não 
era mais divertido. “Todd!” (o gerente sinalizou) corra, pegue o 
lugar do arremessador. ”Eu? Todd ficou preocupado, correndo 

Mostre Ilustração #1
Em apenas alguns dias seria o Natal 

de 2001, mas Lisa não estava a fim de 
celebrá-lo. Bem vagarosamente ela 
colocou uma caixa de decorações na mesa 
da sala. David com três anos e meio de 
idade esperava impacientemente. Sua 
meia de Natal estava dentro da caixa! E 
ele queria aquela meia pendurada em 
cima da lareira para que logo fosse repleta 
de coisas gostosas de Natal.

Três meses antes, tinha acontecido algo muito cruel à 
família Beamer. Terroristas tinham atacado quatro diferentes 

vôos Americanos e os aviões tinham batido primeiro nas Torres 
Gêmeas de Nova Iorque, depois no Pentágono em Washington 
e num campo deserto no oeste da Pensilvânia. No final do dia 
mais de 2800 pessoas haviam morrido.

Durante aquela terça-feira terrível de setembro, conhecida 
como 11/09 (nove de setembro), pessoas comuns haviam 
repentinamente se tornado heróis–dentre elas Todd, esposo de 
Lisa. Todd não havia sido mais especial do que os outros que 
haviam desviado os terroristas e tentado amenizar a situação.

Lisa estava orgulhosa do que seu esposo havia feito. Talvez 
teria sido mais fácil celebrar o Natal se ela tivesse repensado o 
por que seu esposo Todd estava tão preparado para ser útil para 
Deus.
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