“Os cavalos que a
Tara desejava”

Promessas
DEUS faz o impossível

Para DEUS nada é impossível

DEUS disse: “Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova
das coisas não vistas. Pois foi por ela que os antigos obtiveram bom
testemunho”.

Logo após a família de nove pessoas da Macy se
mudar para uma pequena fazenda, a irmã de Macy,
Tara, começou a montar no cavalo do vizinho

🐎 cujo

nome era Denny.
Foi quando Tara e sua irmã quiseram um cavalo para elas. Mas quando
perguntaram ao pai, ele respondeu: “Sinto muito, meninas, não é possível. Os

cavalos são muito caros. ” Mas o que Deus diz? Ele diz, P
 ara DEUS nada é
impossível"

E como Tara e seus irmãos foram ensinados a
nunca perguntar novamente, elas obedeceram
rapidamente "para que tudo corresse bem para

eles e tivessem uma vida longa". Para honrar seus
pais, elas simplesmente pediram a Deus, seu Pai
Celestial. Porque elas se lembraram do que DEUS
disse: “ As coisas que são impossíveis aos homens
são possíveis para Deus”.

Como Deus deu a Tara e sua irmã os “desejos de seus corações”?

Você vai rir quando ouvir que tudo começou quando o
irmão da Macy e da Tara, Edward, decidiu criar um
porco

🐖 para sua família! Porque eles sempre viveram

na cidade, Edward precisava de ajuda para aprender a
criar um porco. Então a mãe disse que a melhor
solução seria ingressar em um clube chamado 4-H, que ensina crianças em

áreas rurais a fazer coisas em uma fazenda, como cuidar de todos os tipos de
animais.
Tara e sua irmã esperaram muito tempo para que Deus atendesse suas
orações, mas esperar é uma coisa BOA!! Você sabe por quê? É porque DEUS
disse: “Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão
com asas como águias; correrão e não se cansarão; caminharão e não se

fatigarão”. Depois de esperar pacientemente por um longo tempo para que

Deus respondesse às orações das meninas por um cavalo, elas estavam mais
do que prontas para os desafios de ter e cuidar do que Deus estava prestes a
abençoá-las!
Isso não é tudo, ao confiar em Deus, Tara se certificou de que estava
"radiante" porque "olhou para Ele" e permaneceu forte espiritualmente (a
força mais importante de todas!) Simplesmente esperando pelo "tempo
determinado" de Deus!!

Nosso porco, Costeletas

O que quer que você peça, lembre-se de que “a
visão ainda é para o tempo DETERMINADO; se
apressa [se acelera] em direção à meta e não
falhará. Embora demore [pode parecer lento],
ESPERE; pois certamente virá, não demorará”.
Além disso, lembre-se de que Deus adora nos
abençoar com o DOBRO, muitas vezes com mais
ainda, como espero que você tenha lido em Os gatos do Celeiros da Macy.
Assim como para Macy, no “tempo determinado” Deus orquestrou tudo!
Aconteceu repentinamente na primeira reunião do clube 4-H! Depois de falar
com o líder (que ensinaria Edward a cuidar do nosso porco), nossa mãe viu a

instrutora de equitação e foi falar com ela. Minha mãe sabia que suas filhas
queriam um cavalo (mas, é claro, ninguém pensaria em perguntar à mãe se o
pai havia dito que Não).
Logo depois de subir, minha
mãe se apresentou e
explicou que nossa família
mudou-se da cidade para
nossa fazenda e disse que
suas filhas, ou seja, Tara e
sua irmã, gostariam de
aprender mais sobre
cavalos.

Então o milagre aconteceu!! Bem no tempo determinado, outra mãe

interrompeu animadamente, dizendo: “Uma mulher maluca acabou de ligar
dizendo que quer dar dois cavalos a alguém do nosso clube!!” Imediatamente
minha mãe deixou escapar, animada: “Oh! Esses cavalos são para nós! ” A

instrutora olhou para nossa mãe, perplexa: "Mas você não acabou de dizer
que suas meninas não sabem cuidar de cavalos?" Minha mãe riu com um
grande sorriso, “Sim, eu falei, mas aqueles cavalos são para nós! Minhas
meninas oraram para ter um cavalo! ” As instrutoras apenas olharam para
minha mãe pensando que ela estava louca. Mas não importa o que alguém
pensasse ou dissesse, todas nós sabíamos que Deus “promete terminar o que
começou”!!

A instrutora de equitação, Norma, também ficou maravilhada quando a dona
dos dois cavalos se ofereceu para ensinar Tara, sua irmã e Edward a cuidar
dos cavalos. Os dois cavalos se chamavam Twiggy e Halo

😇.

Você sabia que dá muito trabalho cuidar de cavalos? Essa é parte da razão
pela qual Deus garantiu que elas esperassem. Você tem que escovar e

alimentá-los. Você tem que saber como colocar as selas corretamente para
não escorregar. Você precisa saber como colocar os arreios ou freios no
cavalo da maneira correta para conduzi-los até onde você deseja que eles vão.
E você também precisa saber como limpar seus cascos, que é um trabalho
sujo e fedorento.
Depois de apenas um dia de treinamento em sua fazenda, a proprietária
trouxe Twiggy e Halo para nossa fazenda em seu trailer para cavalos.

Adivinhem? Deus respondeu à oração de nossa mãe também. Ela orou para
que os cavalos fossem calmos e seguros, porque os cavalos podem ser
perigosos, que é outra razão para esperar que DEUS trouxesse os cavalos,
em vez de implorar por algo que tem o potencial de prejudicar você.
Os dois cavalos que Deus nos deu eram cavalos muito velhos, o que significava
que um deles, Twiggy, tinha um dorso que balançava e afundava, tornando
menos provável que escorregássemos durante uma cavalgada! Eles também
não galopavam de verdade, mas caminhavam. Às vezes, você podia fazê-los
trotar empurrando-os com os calcanhares e fazendo um som de clique com a
língua.

Ter cavalos era um sonho que se tornou realidade, tal como Deus disse! “Deus
...é capaz de fazer muito mais do que jamais OUSARÍAMOS pedir ou mesmo
SONHAR, infinitamente além de nossas maiores orações, DESEJOS,
pensamentos ou ESPERANÇAS”.

Todos os dias depois que Tara e Macy e seu irmão
mais novo terminavam as aulas em casa e faziam
suas tarefas domésticas e agrícolas, eles corriam
para fora para montar seus cavalos! E porque elas
não eram fortes o suficiente para apertar as
correias da sela, como Edward fazia, elas
simplesmente montavam seus próprios cavalos sem
sela! Seu irmão mais novo usaria seu capacete e
colete da Armadura de Deus, fingindo que era o
cavaleiro de Deus. Enquanto Tara e Macy seriam
Suas princesas!

Você se lembra que o pai deles não queria cavalos porque achava que era
muito caro alimentá-los? Isso porque ele se esqueceu de que Deus diz que
ELE "suprirá todas as nossas necessidades de acordo com SUAS riquezas"!

Você acha que nosso Pai Celestial abençoaria as crianças com cavalos (o dobro
do que pediram a Deus), mas deixaria de fornecer comida para alimentar os
cavalos?! Claro que não! Deus promete suprir todas as nossas necessidades!

Este é outro motivo para esperar o “tempo determinado” para ver como Deus

fará isso! Qual foi a nossa surpresa quando nosso Pai Celestial escolheu nosso
outro vizinho para fazer isso.

Alimentar os cavalos não foi um
problema no início. Porque,
durante a maior parte do ano, os
cavalos pastavam em hectares de
grama verde fresca nos campos.
Mas quando nevava ou estava tão
frio, que o solo ficava duro, os
cavalos precisavam de fardos de
feno e alguns grãos.
Deus supriu todas as nossas necessidades, de repente! Em uma manhã de

sábado, nosso vizinho veio para um dos famosos Cafés da Manhã na fazenda

dos Thiele. Ele perguntou a nosso pai se ele poderia usar nossos campos para
pastorear seu gado. Você sabia que o gado são vacas criadas para alimentação
e não para tirar leite?
Bem, imediatamente nosso pai disse: "Claro!" Então DEUS fez isso! Nosso
vizinho respondeu: "Ótimo, e em troca, vou mandar meus homens trazerem
alguns fardos de feno para os seus novos cavalos"!
É assim que nossos 30 acres de campos não ficaram com a grama alta, com
animais pastando e comendo grama. Então, quando a grama era cortada e
recolhida para fazer fardos de feno, nosso cavalo sempre tinha o que comer
durante os meses de inverno!!

“Mentalidade de pobreza”
Se você esquecer de “Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de
acordo com SUAS riquezas em glória”, você pode começar a adotar uma

“Mentalidade de Pobreza”. É fácil de fazer, especialmente tendo uma família
muito grande e também animais de fazenda para alimentar. Mas nossa mãe
sempre nos lembrava que dói no coração de nosso Pai Celestial quando
pensamos (e depois falamos) como se fôssemos órfãs em vez de filhas do Rei
dos Reis. E se formos filhas do Rei dos Reis, isso nos torna, VOCÊS, e Tara, e
suas irmãs, Suas Princesas!
Adivinhem? Lembra como Deus abençoou Macy, Tara e sua irmã com o dobro
do que pediram? Sempre que esperamos pacientemente pelo tempo

determinado, Ele nos recompensa não apenas com o dobro, Ele multiplica
nossas bênçãos! Não se esqueça do fim de: Os Gatos do celeiro da Macy!
Porque foi isso que aconteceu, de novo!

Duplas Bênçãos!
Enquanto morávamos em nossa fazenda, Deus abençoou nossa família
dando-nos dois cavalos ou o dobro, três vezes! Ninguém nunca tinha ouvido

falar de alguém ganhando cavalos gratuitamente. Mas Deus queria provar que
Ele estava respondendo às nossas orações! Então, Ele multiplicou o que
pedimos pacientemente, três vezes em diferentes tempos!!

“Hope” (Esperança) e “My Girl” (Minha menina)
Depois que aprendemos a cavalgar melhor, a dona do
Halo e Twiggy nos disse que tinha netos que queriam
cavalos. Então nós deixamos ir e Deus nos abençoou

com mais dois cavalos! Na segunda vez, Deus realizou o milagre de ganharmos
cavalos (sem pedir a ninguém além de Deus ... depois de perguntarmos ao
nosso pai apenas uma vez), duas famílias diferentes nos ofereceram um
potro! Um potro é um cavalo bebê e que menina não ama bebês?!? Um potro
chamado”Hope” (Esperança), a maneira de Deus nos lembrar de Sua
promessa de que "coisas que se esperam" são "coisas que não se veem".

O segundo potro chamamos de “My girl”, “Jenta Mi”,
que significa "Minha menina" em norueguês.
Nossa família aprendeu muito tendo cavalos. Antes de
nos mudarmos para a fazenda, pensávamos que um
cavalo bebê fosse chamado de pônei, mas não é. Um
pônei é um cavalo pequeno que nunca cresce.
Bem, esse é o fim desta história que ESPERAMOS que você leia novamente e
e de novo, para que possa aprender os princípios de Deus a fim de construir
SUA vida na Rocha. Esperamos especialmente que você comece a

ACREDITAR nas promessas de Deus "escondendo-as em seu coração".

Observe Deus fazer o que todos pensam ser impossível, compartilhando sua
história, seu testemunho! Essa é a única maneira das pessoas conhecerem e
amarem a Deus como você e também serão capazes de "vencer a maldade"
pela "palavra do seu testemunho".

Antes de dizermos "Fim", também queremos compartilhar um breve
testemunho do que Deus fez depois que ganhamos nossos cavalos, algo
incrível que é outra parte da história de Suas Princesas. Nossa história sobre
como Macy começou a montar e até conseguiu “se apresentar” com um pônei
chamado Dynamite Joe (embora ela fosse muito pequena) e como Tara
começou a andar de charrete com o pônei, em shows!!

Ah, e nós não apenas começamos a montar nossos p
 róprios cavalos porque
lembra como DEUS ama multiplicar as bênçãos quando esperamos

pacientemente? A instrutora de equitação nos ensinou a cavalgar e a Norma
trouxe os cavalos treinados para cavalgarmos!!

Nosso irmão, Edward, teve o desejo de seu coração
também. Em seu primeiro show, Edward ouviu a

música e se virou para ver um garoto cavalgando até
a arena carregando a bandeira do estado de

Missouri para começar a competição. Edward disse à minha mãe que queria
fazer isso. Então ele correu e perguntou a Norma se ele poderia fazer isso
da próxima vez. Norma apenas riu e disse: “Você tem que cavalgar por mais
alguns anos antes de abrir a competição e carregar a bandeira”.
Mas adivinhe? Você está certa!! Ao esperar pacientemente, no tempo

determinado, Deus fez o impossível, e de repente Edward foi convidado a
carregar a bandeira!!

“Lembre-se”

Se você espera algo invisível, peça a Deus, seu Pai Celestial. Em seguida,
espere pacientemente pelo “tempo determinado” para que Deus possa

abençoá-la com o dobro e ainda multiplicar as bênçãos, dando a você um lindo
testemunho para compartilhar com sua família, amigas e colegas de classe.
“Deus respondeu minhas orações!!!!”
É importante entender que às vezes DEUS diz Não, mas isso é apenas porque
DEUS tem algo muito mais importante esperando por você em seu futuro. A
melhor história de testemunho é sobre uma garotinha chamada Amy
Carmichael que pediu a Deus por olhos azuis. Quando ela acordou, ela correu
animada para sua mãe, dizendo: “Deus respondeu minhas orações!!!! Deus
disse: Não! " Anos depois, Amy cresceu e se tornou uma missionária legionária

na Índia e Deus sabia que seus olhos azuis a impediriam de seguir o plano que
Ele tinha para sua vida!
Então, tenha certeza de crescer para ser uma mulher sábia. Apenas espere
pacientemente pelo tempo determinado. Seja grata pelo que você tem,
sabendo que quanto mais você espera, maior será a bênção que está

chegando! Então, quando você estiver grata pelo que você tem, no tempo

determinado, DEUS pode simplesmente dizer SIM, assim como Ele fez pela
minha menina, Tara!

Fim

