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Conforme as horas da véspera de Natal se aproxima-
vam, Barna Magyarosi já podia sentir o aroma de 
todos os bolos que estavam assando nas casas da 
vizinhança. Ele viva na Romênia da era comunista 
durante os anos 80 e, infelizmente, aquele cheiro 
não estaria preenchendo seu apartamento naquela 
noite. 

“Nós também não vamos ter alguma coisa especial 
para o Natal?” Barna perguntou a suma mãe, Gene-
vive. “Eu ainda não achei uma receita para fazer um 
bolo como apenas dois ovos”, ela respondeu. 

Desapontado por não ter os ingredientes necessári-
os para preparar um bolo para seus !lhos, ela foi 
para outro cômodo, fechou a porta, e clamou a Deus 
por ajuda. Como a pobre viúva, ela havia sido !el 
colocando Deus primeiro, devolvendo seu dízimo 
mesmo durante os tempos mais difíceis. Acreditan-
do nas Suas promessas e que Ele proveria para sua 
família, ela sentiu paz em sue coração. 

Alguns minutos depois, uma das vizinhas bateu a 
porta e perguntou se Genevive tinha dois ovos que 
poderia emprestar, porque ela não tinha su!ciente 
para seu bolo de Natal. 

Movida pelo princípio de colocar Deus primeiro, os 
outros em segundo, seus desejos por último e 
con!ando na provisão de Deus, Genevive deu a 
vizinha os únicos ingredientes de bolo que ela tinha. 
Ela estava feliz em ajudar, mas seu coração estava 
dolorido por seus três !lhos que estavam esperando 
por um bolo naquela noite. 
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Quinze minutos depois, um estranho bateu em sua 
porta. Ele se apresentou como alguém grato pelo 
pai de Barna por uma grande ajuda que recebeu 
dele durante o verão. O homem disse que sentiu um 
grande desejo de trazer a eles um pouco de óleo, 
fermento, Açúcar e ovos naquela manhã! 

Coincidência? De!nitivamente não. Há Alguém que 
sabe tudo, que é capaz de nos dar o nosso “alimento 
a seu tempo”, que abre a sua mão “e satisfaz o desejo 
de todos os seres vivos” 
(Salmo 145: 15, 16)!
(Barna Magyarosi é agora o Secretário da Divisão 
Inter-Europeia). 
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Texto animado.Ao adorar a Deus com o seu dízimo e seu pacto, 
ore por uma crescente con!ança na sua habili-
dade supernatural de "Suprir todas as necessi-
dades de vocês, de acordo com as suas glorio-
sas riquezas em Cristo Jesus". (Filipenses 4:19)

Coloquemos nossos desejos por último e 
Primeiro Deus. 
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