
 

O gato do 
Celeiro da 

Macy 

Promessas 
Nada é impossível para Deus!! 

Lucas 1:37 
 

 



Eu amo gatos!  
 
 E você gosta de gatos?  
 
Minha avó amava gatos, mas meu avô 
não gostava de gatos.  
 
Pouco antes de eu nascer, meu vovô 
foi para o céu. Então, quando eu tinha 
3 anos, minha mãe deu à sua mãe, a 
vovó, seu próprio gato como presente 
de Natal. 

     



 
 

Espada 
 
Vovó colocou o nome da sua gata 
malhada de Espada. Espada amava 
minha vovó, mas ela não gostava de 
mim. Eu não fui gentil com a Espada.  
 
Quando eu ia visitar minha avó na 
casa dela, Espada se escondia de mim 
embaixo da mesa ou bem atrás do 
sofá.  
 



Quando ela se escondia, eu rastejava 
para baixo do sofá atrás dela e 
tentava puxar Espada pelas patas 
para que eu pudesse segurá-la. 

Quando eu a segurei, apertei-a com 
força, porque se não o fizesse, 
Espada pularia dos meus braços e 
fugiria.  
 
A maioria dos gatos se coça, morde 
ou chia para fazer você parar. 
Espada não arranhou, mordeu ou 
chiou, mas eu não parava de tentar 
pegá-la. 
 

Quando minha vovó foi para o céu 
para ficar com o vovô, eu queria ficar 
com Espada para mim. Mas tínhamos 
um cachorro muito grande chamado 
Sam. 
 

 



 
Nosso cachorro Sam 

Sam era um pastor alemão e adorava 
perseguir gatos. Chamamos nosso 
cachorro de Sam em homenagem a 
Sansão na Bíblia, que era muito 

forte. Sam, nosso cachorro, era 
forte e protegia nossa família. 
 
Os pastores alemães são bons 
cachorros e nosso Sam era um 
cachorro com pelo espesso e 
brilhante que corria ao ar livre. 
Já que não podíamos manter Espada 
dentro de casa porque meu irmão é 
alérgico a pêlo de gato e Espada não 
estava segura lá fora com Sam, Deus 
encontrou um novo lar para ela.  



Uma senhora simpática da nossa 
igreja levou Espada porque ela 
também amava gatos. 
Não ter Espada para visitar me fez 
querer tanto um gato e eu chorei. 
Então, perguntei ao meu pai e ele 
disse: “Você não precisa chorar, 
porque estamos nos mudando para 
longe para morar em uma fazenda. E 
se nossa fazenda tiver um celeiro, 
você pode ter um gato no celeiro”. 
 

Quando nos mudamos para nossa 
fazenda, fiquei muito feliz porque 
tínhamos muitos celeiros. Mas quando 
perguntei pelo meu gato, meu pai 
disse: "Não". Quando chorei para 
minha mãe, ela disse: “Não pergunte 
a seu pai de novo, apenas ore, Macy, 
e veja o que seu Pai Celestial fará”. 

 



 
 

Deus responde minha oração 
 
Então, cada vez que eu pensava no 
gato que eu não tinha, ou pensava na 
Espada, eu pedia a meu Pai Celestial, 
Deus, que me desse um gato de 
celeiro. 
 
Um dia aconteceu algo ruim que Deus 
usou para o bem, e foi assim que Ele 
planejou responder à minha oração 
quando eu pedi a Ele pela primeira 
vez! 



Eu estava atrás de nosso grande 
celeiro quando um de nossos cavalos 
pisou no meu pé. Meu pé inchou e 
ficou roxo. Tentei mas não conseguia 
parar de chorar. Meu pai disse: 
"Macy, diga a todos para entrarem na 
van, estamos indo para um lugar 
especial. Vamos buscar um gato de 
celeiro para você". Entrei em nossa 
grande e comprida van e subimos as 
colinas. 
 

Quando entrei na van, esqueci as 
dores do meu pé. Eu estava feliz!! 
Deus usou essa coisa triste e ruim 
para o bem, assim como Ele faz o 
tempo todo. Deus estava prestes a 
responder minha oração e eu estava 
tão animada!! 
 

 



Enquanto subíamos as colinas, 
passamos por um riacho raso antes 
de parar em uma velha fazenda. 
Todos nós: meus três irmãos, minhas 
duas irmãs e eu pulamos da van 
quando vimos dezenas de gatinhos 
por toda parte!! 
 
Minha mãe e meu pai me disseram: 
“Macy, vá e encontre seu gato de 
celeiro.” Imediatamente eu vi meu 
gato de celeiro. Eu a peguei em meus 

braços, beijei-a e agradeci a Deus 
por responder minha oração! 
 

 



 
 

Latte 
 
O pêlo da minha gatinha parecia uma 
xícara de café com muito creme, 
assim como minha mãe gostava de 
beber. 
 
Quando minha mãe veio me 
encontrar, eu vi que ela estava 
segurando a mãe da gatinha, que eu 
chamei de Chichi, que soa como "She-
She", o doce francês favorito da 
minha mãe que ela comeu com seu 



café! Minha mãe disse que Latte (que 
em português quer dizer Café com 
Leite) era muito jovem para ficar 
longe de sua mãe, então Deus me deu 
em DOBRO! Não ganhei apenas um 
gato de celeiro, ganhei dois! Uma 
mamãe gata e sua gatinha fofa! 
 
Aprendi que quando você ora, Deus 
seu Pai, ouve você orar e quer 
abençoar você com o dobro do que 
você esperava! Se algo não é justo, o 
que a Bíblia diz ser injusto, isso 

significa que DEUS quer abençoar 
você em DOBRO ou dois! 
 
Esta é uma das milhões de promessas 
de DEUS. Você pode ler em Isaías 
61:7-8 em sua Bíblia, onde Ele deixou 
todas as Suas promessas para VOCÊ 
e para mim! 
 



Felizes para sempre 
 
Deus não apenas ama nos abençoar 
em DOBRO, dando-nos duas vezes 
mais quando oramos!! Deus realmente 
AMA a palavra multiplicar, e 
multiplicar significa quando dois se 
transformam em quatro e quatro se 
transformam em MUITOS gatos de 
celeiro! Deus me abençoou com mais 
e mais gatos, muitas ninhadas. 
 

Logo tínhamos muitos gatos que 
mantinham os ratos longe de nossos 
celeiros e de nossa casa, o que 
deixou meu pai muito feliz por 
termos gatos de celeiro! 

 

Fim 



Dedicação 
 
Este livro é dedicado às netas. Nunca se 
esqueçam da história de Macy e o que 
Mateus, Marcos e Lucas nos contaram... 
 

Jesus olhou para eles e respondeu: “Para o 
homem é impossível, mas para Deus todas as 
coisas são possíveis”. Mateus 19:26 

 

Jesus olhou para eles e respondeu: “Para o 
homem é impossível, mas para Deus não; 
todas as coisas são possíveis para Deus”. 
Marcos 10:27 
 

Jesus respondeu: “O que é impossível para 
os homens é possível para Deus”. Lucas 18:27 
 

 
 


