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“E Deus ouviu o choro do menino!” 

João Helder Diniz 
Visão Mundial Brasil 



“No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. 
Sara, porém, viu que o filho que Hagar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque, disse a 
Abração: “Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu 
filho Isaque”. 
 
Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: “Não se perturbe 
por causa do menino e da escrava... Também do filho da escrava farei um povo; pois ele é seu 
descendente”. 
 
Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os 
a Hagar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e 
ficou vagando pelo deserto de Berseba. 
 
Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se 
perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: “não posso ver o menino morrer”. 
Sentada ali perto, começou a chorar.  
 
Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus, do céu, chamou Hagar e lhe disse: 
“O que a aflige, Hagar? Não tenha medo; Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. 
Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo” 
 
Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de 
beber ao menino. 
 
Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro.” 

Genesis 21:8-21 
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“Que meu coração se quebrante com aquilo que quebranta 
o coração de Deus!” (Bob Pierce) 



O que é ser pobre? 

 Ser pobre é ter de gastar o salário de um mês para 
levar um doente ao médico mais próximo.  
 
 
 

 Ser pobre é morar numa casa frágil e ter de 
reconstruí-la a cada três anos, gastando mais do que 
se pode. 
 
 
 

 Ser pobre é enganar as crianças e fazê-las dormir de 
qualquer jeito, quando falta comida. É sentir 
vergonha, humilhação e impotência.  



O Brasil dos meus sonhos 

Novembro, 1999 



{ “Cuidado para não desprezarem um só 
destes pequeninos! Pois eu digo que os 
anjos deles nos céus estão sempre vendo 
a face do meu Pai celeste” 

Mateus 18:10 



{ “Então Deus lhe abriu os olhos, e 
ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu 
de água a vasilha e deu de beber ao 
menino”. 

Genesis 21:20 



Nossa visão para todas as crianças: 
vida em abundância.  

Nossa oração para todos os corações:  
a vontade para tornar isso uma realidade. 
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