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Mostre a Ilustração #1
Rosinho era um porco.
Rosinho era a cor de rosa, não como 

os outros porcos. Rosinho tinha pequena, 
pequena olhos que pareciam muito como 
pérolas escuras e brilhantes. Rosinho 
tinha um curto e enrolado rabo engraçado 
e um nariz focinho e engraçado. Ele usou 
uma fita em redor do seu pescoço. Ele era 
muito gordo. Mas, ele nunca ficou mais 

gordo, mas podia crescer mais pesado e mais pesado cada vez 
que foi alimentado.

Não, Rosinho não eram como outros porcos.
Rosinho pertencia a uma menina chamada Susie. 
Susie disse que as vezes o Rosinho piscava um olho de 

pérola a ela. Susie disse que Rosinho sacudia seu rabo enrolado 
quando estava muito alegre–somente as vezes.

Susie disse que Rosinho grunhia “Obrigado” pelo seu nariz 
focinho quando ela o dava comida.

Se Rosinho fazia todas estas coisas, ele fazia para Susie 
somente.  Ninguém outro nunca viu ou ouviu ele. Mas então, 
Rosinho não era como os outros porcos. Nem pouco ele era 
como porcos que vivem em chiqueiro.

O lugar do Rosinho era bem em cima da escrivaninha no seu 
quarto. Quando a Susie alimentava o Rosinho, ela alimentava 
ele com moedas em vez de milho. As moedas era mais moedas 
de dez centavos e de cinquenta centavos . 

Susia alimentava o Rosinho pela suas costas–nunca, nunca 
pela sua boca.

Não, com certeza o Rosinho não era como outros porcos. 
Ele não comia pela sua boca. Ele nunca sacudia seu rabo–não 
realmente. Ele nunca piscava seus pequenos olhos engraçados–
realmente não. E ele nunca grunhia “Obrigado” pelo seu nariz 
focinho–não realmente. 

Mostre a Ilustração #2
Rosinho não era um porco real nem 

verdadeiro de jeito nenhum. Rosinho 
era um porquinho de poupança. Mas ele 
era um porquinho de poupança especial. 
Rosinho tinha uma tarefa especial para 
fazer. E Susie, seu dono, era uma menina 
bem especial.

Susie tinha sido ensinado que ela, e todos os crentes, deviam 
dar ao Senhor Jesus uma parte de qualquer dinheiro que recebia 
toda semana. Susie sabia que quando ela dava dinheiro aos 
missionários, ou a qualquer outra pessoa que passava a sua vida 
pregando e ensinando a Palavra, ela estava realmente dando a 
Deus.    Então ela resolveu que ela ia dar a Deus um centavo 
e ficar com nove de cada dez centavos que ela recebia. Susia 
ganhava 75 centavos cada semana. Para dar um centavo de dez 
dos seus 75 centavos significava dar sete e meio centavos. E, 
ninguém pode fazer isto, pensou Susia. Então ela perguntou o 
irmão mais velho o que fazer.

Mostre a Capa De Trás:
Ele disse, “Porque não dar um 

pouco mais do que um de dez? 
Você não é obrigada, claro. Mas 
você se lembra aquele versículo, 
2 Coríntios 9:7? Diz, ‘Cada um 
contribua segundo tiver proposto 
no coração, não com tristeza ou por 
necessidade; porque Deus ama a 

quem dá com alegria.’ Susie, Deus tem lhe dado um bocado. Ele 
deu Seu próprio Filho para morrer por você. Você pode mostrar 
seu amor para Ele dando a Ele. Se você Lhe der oito centavos, 
você vai ter ainda sessenta e sete centavor para você mesmo. 
Como você dá pode ser até mais importante do que o que  você 
dá. Então qualquer tanto que você decide dar, tenha certeza 
que você o dá, cuide que dê com regularidade e com alegria!” 

“Está certo,” Susie determinou, “Eu vou dar a Ele oito 
centavos por semana.”

“Você é seria?”
“Sim, eu vou fazer. Isto é uma promessa a Deus e vou 

cumprir aquela promessa.”
E, então, quando Susie recebeu seus 75 centavos, ela foi 

logo para ao Rosinho, cantando:
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