27 ANOS SERVINDO AO SENHOR.

Deus enviou a primeira criança em 22 de abril de 1988.
Meus amigos
irmãos, parceiros,
colegas de Ministério LBE
privilegiados por DEUS para vivenciarmos os Milagres do Altíssimo
na vida destas crianças, adolescentes e jovens.
Aleluia!
Estamos neste mundo de passagem.
Aproveitemos pois esta passagem.

Deus seja louvado.
Em Jesus,
nathaniel

O PASSADO REFLETE O HOJE E O FUTURO
DO LAR BATISTA ESPERANÇA.
PASSADO É HISTÓRIA.
MAS TODA E HONRA É GLÓRIA É DO SENHOR.

CARTA DE D. FANI LERNER – (Esposa do ex.Governador do Paraná – Jaime
Lerner) - 28/03/2000 – CURITIBA - - "Há pessoas na área social que se destacam
pela sua dedicação, competência e até persistência, diante dos percalços que na
maioria das vezes encontram. Uma dessas pessoas eu posso garantir é o Pastor
Nathaniel. Ser humano impar, que não tem medido esforços para aperfeiçoar
aquilo que já executa com perfeição. Junto conosco no Município foi pioneiro na
implantação das Casas Lares (são lares construídos para abrigar crianças em
situação de risco, cujos pais sociais assumem a sua educação), acrescentando
assim mais uma experiência no seu vasto currículo na área social. Foi um dos
maiores colaboradores voluntários que tivemos no Município e continua até hoje
sua nobre luta em fazer o bem para nossa população mais carente, principalmente
para nossas crianças abandonadas. É uma pessoa de minha mais alta estima..
Atenciosamente., Fani Lerner
CARTA DO DESEMBARGADOR JOSÉ WANDERLEI RESENDE - 19.04.1989
"Declaramos, para os devidos fins, que existe uma grande necessidade na área de
atendimento a menores abandonados e a construção de casaslares iria ajudar
bastante neste ministério social. Declaramos, outrossim, que o Lar Batista
Esperança, tem atendido aos nossos encaminhamentos, voluntariamente e prestado
um serviço relevante e útil ao Juizado."
CARTA DO JUIZ DE MENORES À ÉPOCA - 22.09.1992 – Dr. Tufi Maron Filho
"... no sentido de minimizar este contexto social, hoje apresentado, em especial por
instituições não governamentais. Declaro, outrossim que o Lar Batista Esperança
sob a direção do Pastor Nathaniel Martins Brandão Júnior, tem atendido com seu
berçário aos encaminhamentos realizados por esta vara privativa, voluntária e
gratuitamente, prestando serviço relevante e útil para nossa comunidade."

CARTA: JUIZ DE CURITIBA – DR. ROGÉRIO ETZEL
"...ao manusearmos o que nos foi emprestado pelo Dr. Fabian Schweitzer,(Juiz da
Vara da Infância) percebemos a riqueza de instrumentais disponíveis, para a
criação efetiva de uma entidade sem fins lucrativos. Cabe-nos salientar a forma

pela qual o trabalho foi organizado visando em primeira instância o ser humano,
facilmente detectada através das mensagens de fraternidade e solidariedade para
com o próximo, intercaladas no manual....pretendemos utilizá-lo como ferramenta
de apoio à APAP Associação Pró-Alternativas Penais, recentemente fundada, a
qual presido. Atenciosamente, " Rogério Etzel - Juiz de Direito da Central de
Execução de Penas Alternativas.
CARTA DO DESEMBARGADOR, DR. JOSÉ WANDERLEI RESENDE
"..livro MANUAL PRÁTICO ADMINISTRATIVO de A a Z, (Autoria do Pastor
Nathaniel M Brandão Jr – Lar Batista Esperança) que certamente será uma obra
de grande valia para as entidades sociais, além da belíssima parte literária que
vem no final. Parabéns pelo seu trabalho, que sempre reconheci, como dos mais
valiosos para a sociedade Curitibana. Honra-me a sua amizade. Abraço a você e a
toda sua família." JOSÉ W. RESENDE (Juiz, Desembargador e Membro da
Academia Paranaense de Letras)
CARTA DE D. MARINA TANIGUCHI – Esposa do ex.Prefeito de Curitiba
"Pastor Nathaniel Martins Brandão Júnior. Presidente do Lar Batista Esperança,
o pastor viveu as dificuldades de organização e legalização de sua entidade. De
espírito solidário e parceiro, o pastor, a quem tive o privilégio de prestigiar na
entrega do Título de Cidadão Honorário de Curitiba, concedido pela Câmara
Municipal em setembro de 1998, divide agora com outras entidades a sua
experiência, e contribui com o processo de fortalecimento da rede de solidariedade
da nossa Curitiba. A ele o nosso agradecimento e de todos os conselheiros do
CMAS."
CARTA DO DESEMBARGADOR
Em carta datada, 03 de setembro de 2.003, o escritor, membro da Academia
Paranaense de Letras, Juiz/Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná,
escreveu: Prezado amigo Nathaniel
"..Agradeço a sua gentileza e principalmente, por ter demonstrado por mim tanto
apreço e amizade, desde os tempos em que fui Juiz de Menores, e em que pude
reconhecer o seu trabalho, que como se vê, cresceu e frutificou abundantemente.
Somente que é imbuído de princípio genuinamente cristão, pode consagrar
sua vida, a uma causa tão importante como é a sua, zelando cuidadosamente sobre
o futuro de nossas crianças.
Deus, certamente, já está abençoando este trabalho meritório, dando-lhe a
recompensa em saúde e felicidade extensivamente a sua digna família.

Continue, nobre amigo e pastor, combatendo a causa do "bom combate",
recebendo dos seus amigos e de todos aqueles que se beneficiam do seu esforço, o
apoio material e moral com pensamentos positivos, para coroar de êxito os seus
empreendimentos. No ensejo, reitero os meus agradecimentos pela distinção
concedida, com os protestos de elevada estima e consideração. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO PARANÁ - JOSÉ WANDERLEI RESENDE"

Toda a glória e toda honra sempre serão dadas unicamente ao Rei dos Reis e
Senhor dos Senhores: JESUS CRISTO.
O MINISTÉRIO LAR BATISTA ESPERANÇA

COMPLETA 27 ANOS DE LUTAS E VITÓRIAS.
A PRIMEIRA CRIANÇA CHEGOU AO LBE EM 22.04.1988.
GLÓRIA A DEUS.
A DEUS TODA HONRA E TODA A GLÓRIA.
ME AJUDE A GLORIFICAR AO SENHOR.
ALGUMAS
MENSAGENS QUE NOS FAZEM LOUVAR A DEUS AINDA MAIS:
RENUNCIA E OBEDIÊCIA CUSTA MUITO.
Tiandra Oliveira escreveu em 13.10.13 - Querido Pastor, não sei das lutas que
tens enfrentado. Mas no meu coração vem a lembrança do teu rosto, chorando,
rindo algumas vezes, e falando (com lágrimas nos olhos) do tempo que passou;
onde não deu tanta atenção a teus filhos quando crianças. Amigo, sei que ensinar o
caminho do bem, da renuncia, da obediência custa muito.

Sei que o teu preço é alto, porque teu ensinamento é para a vida toda, para aqueles
que aprenderem contigo.
Te amo em Cristo Jesus. Boa semana.Tiandra AS LUTAS ESTÃO INTENSAS
MAS, COM SUA AJUDA, NÃO VAMOS DESISTIR. OBS. Poucos conseguem
saber o preço que estou pagando. (nb)
1) CARTA DE ALAGOAS
"Como faço semanalmente estou lhes enviando o Boletim Esperança do Lar
Batista Esperança em Curitiba/Paraná. Considero-o o melhor Lar de Crianças no
Brasil - Pastor Nathaniel Brandão Jr. é o seu Diretor Geral há mais de 25 anos.
Fraterno abraço do irmão e amigo,
Pr. Israel Pimentel - Maceió - Alagoas - 14/10/2013
2) CARTA DO RIO GRANDE DO SUL
06/11/2013 00:41, Cristiane A. C. Niemeyer escreveu: Pr Nathaniel - Amo o

projeto que o amado realiza no Lar. Já ouvi seu testemunho e fico encantada... Oro
sempre por vocês. Vou a Curitiba em novembro e tenho um grande desejo de
conhecer o Lar Batista. Quantas crianças vivem hj no Lar? Posso
visitar? Abraço, Miss. Cristiane Niemeyer Missões Nacionais - RS PPI - Santo Antônio da Patrulha
3) CARTA DO RIO DE JANEIRO
Querido Niel Foi muitíssimo abençoadora esta estória e a correlação com os textos
bíblicos. Para que eu valorize mais a minha experiência adquirida na minha
profissão. Para ser bênção a outros com o que o Senhor
tem me ensinado. Muito Grata, Silaine B Figueiredo- 14.10.1
4) CARTA ESPECIAL – ALEMANHA
Prezado Pr. Nathaniel - Obrigada por abençoar minha vida com sua oração e essa
mensagem. Louvo ao Senhor pela sua vida. Orei por você! Obrigada pela apostila
sobre bipolaridade.
Tenha um dia abençoado, na presença do Senhor, no direcionamento do Espirito
Santo. Abraços, Cristina Bernert - Fac. Tuiti - 11.11.13

5) CARTA DOS USA
21/02/2014 01:15, Magda Bruning escreveu:
Querido e eterno amigo - Confesso que fiquei chocada com o seu relato médico
mas também sei que você serve o Deus do impossível...Ele cura..faz milagres e
maravilhas e a palavra final é sempre dEle...nós precisamos de vc aqui...os
anjinhos tb...por favor não desista nunca... você é um grande homem e mora no
meu coração. Deus é contigo..me.avisa se precisar de algo daqui. Com amor sua
amiga Mag. (EUA)
6) UM FILHO DO CORAÇÃO
Caro Pastor Nathaniel, meu pai...
O dia de hoje é muito especial, pois há alguns poucos anos atrás Deus trazia ao
mundo uma pessoa que seria uma das Suas mais importantes ferramentas aqui na
terra, pois este teria a missão de fazer com que centenas de crianças tivessem uma
nova chance na vida (como eu), para que então se tornassem adultos com
dignidade e respeito, e o mais importante de tudo, que tivessem a oportunidade de
ter contato com um lar cristão e ouvissem falar de Jesus. Claro que estou falando
de ninguém menos que o meu grande amigo e meu pai Nathaniel Brandão, uma
das pessoas mais brilhantes que tive a oportunidade de conhecer e conviver.
Obrigado por você existir e por me cuidar. PARABÉNS PELO SEU DIA!!!.
Tenho certeza que neste dia os anjos estão em festa no céu, pois sabem que terão
um aliado muito forte aqui na terra,
e hoje é o seu dia. Feliz Aniversário! 29.01.14 Um forte abraço. de seu amigo e de
seu filho, Alex. Assim que puder irei ai para te dar um forte abraço.
7) EX JUIZ DE MENORES E DESEMBARGADOR
"Em 21/03/2014 11:45, José Wanderlei Resende escreveu:
Pastor e amigo Nathaniel. Quanto mais o conheço, mais o admiro. ...Gosto dessa

publicação que faz em favor das pessoas e da instituição que criou e toca com tanto
esmero e dedicação. É uma das melhores realizações que já vi, se não, a melhor.
... Abraço. Um grande dia." (obs. foto ao lado do Desembargador)
Dr J. W. Resende nos enviou a primeira cça. Ele confiou em nós. Até hoje já
acolhemos 689 crianças e adolescentes. Hoje o Dr. Resende é membro de nossa
diretoria.
8) DR e PR JOCELI - UM BAIANO EM CURITIBA
Amado irmão, amigo e colega Nathaniel,
Continuo orando por sua vida. Continuo admirando o Boletim Esperança que você
me envia semanalmente através da internet.
Você é uma das poucas pessoas mais regulares e perseverantes que conheci. Falo
isso de coração, sem nenhuma sombra de bajulação,
pois nossa amizade não precisa disso. Fique na graça de Jesus Cristo. É o
suficiente. No amor de Cristo, Joceli (06.03.14) (Pastor, Dr. Joceli Alves Julião é o
presidente da I. B. Betel em Curitiba)
9) MINAS GERAIS - Servo fiel de Deus, grande amigo Pr Nathaniel,
Que palavras abençoadoras recebo nessa manhã! Deus é fiel e misericordioso. Ele
nunca falha, suas misericórdias não tem fim! Que promessa maravilhosa e eu
creio!
Obrigada por suas orações e por suas palavras vindas de Deus! São sempre
palavras que falam do infinito e incondicional amor de Deus, nosso refugio,
esperança, conforto, porto seguro, alegria. São palavras que confortam, abençoam
e edificam. Todos os dias em meus momentos a sós com Deus eu oro pelo senhor,
Pr Nathaniel .
Seu ministério é lindo, seu coração é como Deus espera que seja. Todos que o
conhecem o admiram e são gratos a Deus por sua vida.
Se me perguntarem quem é o Pr Nathaniel eu digo: é um homem de oração, um
homem humilde, sábio, empático, bondoso, atencioso, conhecedor da palavra,
lidera um ministério de amor, bondoso, generoso, misericordioso, abençoador,
servo, um homem segundo o coração de Deus. Assim é o Pr Nathaniel , um amigo,
conselheiro , orientador, líder , mentor, pastor de ovelhas , evangelizador, pai das
criancas do LBE, amigo da equipe, exemplo e inspiração para nossa
vida. Obrigada por suas palavras nesta manhã. Fui grandemente abençoada.
Conte sempre com minhas orações e amizade leal! Um fraterno abraço - Alice 12.11.13 - Minas Gerais 10) EX MENINO DO LBE - HOJE CASADO - Hoje é o dia do aniversário do
nosso paistor Nathaniel e não posso deixar de escrever
e lhe dizer o quanto o senhor significa para mim, minha família e a grande família
LBE. O senhor tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar e nos ensinar.
Admiro o senhor, pelo seu trabalho, pelas pessoas que já cuidou (como eu e minha
irmã). Eu tenho me esforçado para ser melhor sempre e principalmente pela FE
em DEUS
que o senhor tem e me ensinou. Já vi muitas coisas acontecerem através da
sua Fé e isso é maravilhoso para mim. Procuro sempre me espelhar no senhor e
esperar em Deus sem me abalar com nada... Que o seu exemplo de vida, reflita em
nosso dia a dia e que cada um de nós possa aprender com a sua bondade. Parabéns
por mais este ano (Feliz Aniversário) e por essa alegria de viver. Espero que a

cada ano, o senhor adquira novas forças e que continue firme e vencendo sempre.
Deus está do seu lado e terá sempre uma bênção para lhe oferecer, o senhor
merece, pai. Hoje sou um homem, casado, pai de família e devo ao senhor. Marcelo
e família.
(Obs. Nunca vou deixar a fé em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Fique em
paz.)

11) VISÃO DE AMOR DE HELMUT
Amado irmão Pr. Nathaniel M. Brandão Jr., e Equipe - Lar Batista Esperança
Tenho recebido regularmente os boletins via email, pelos quais agradeço pois são
de excelente conteúdo. Parabenizo pelo Jubileu de Prata! 25 anos de atendimento
não conseguem ser contados; pois sei que muitos casos permanecem apenas em sua
memória, e escritos no livro da vida. Deus continue contigo. Acabo de repassar R$
1.200,00 HSBC para a conta da LAR.
Este valor é da parte de H. F. C. ....Permaneço em oração pela tua saúde e
disposição em atender a obra do Senhor Nosso Deus e pelos tantos que te ajudam.
Teu irmão em Cristo, Pr. Rodolfo Helmut Loewen - Curitiba, 19.04.2013
12) Pastor Nathaniel. Fiquei muitíssimo emocionada ao receber o Convite seu para
o
Culto Especial de Louvor e Adoração ao Senhor, em comeroração aos 25 anos
(Jubileu de Prata) do Lar Batista Esperança. Nossa, como o tempo passou rápido.
25 anos? Lembro que ao chegar ao Lar 7, Bianca, Tati, Paloma, Marcela, Romária
e as outras meninas eram todas pequenas. Depois outras vieram: Natália, Cloé,
Jordana ...Hoje estão todas moças. Cada uma delas que foi deixando o Lar, feito
passarinhos deixando o ninho, seguiram rumos diversos. Porém sei que todas elas
sentem saudades de lá. Como sei? Elas me disseram. Tiveram, por anos seguidos, o
Pai Nathaniel a cuidá-las e protegê-las. Incansável. Sempre lhes dando muito amor
e atenção. Nada deixando que lhes faltasse. Eu sou testemunha disso. Fui
voluntária no Lar 7 por cerca de 13, 14 anos. Obrigada, Pastor, por ter cuidado tão
bem das ''minhas meninas'' (era assim que eu me referia a elas). E o Culto? Foi
muito lindo e emocionante. Devo dizer que chorei junto com o senhor. Aliás, muita
gente chorou. O coral dos pequeninos do Lar Batista Esperança, estava
encantador. O Sermão do Pastor Silvado foi belíssimo. Tenho certeza que o
SENHOR gostou muito de tudo. Quanto a mim, foi como se o Pastor Silvado
estivesse me dando um grande puxão de orelhas, me dizendo para voltar.
Neuza Zanetti (17 de Abril/2013)
13) Amado pastor Nathaniel ,
Como me emocionei com seu testemunho, suas lagrimas, sua história, seus filhos.
Que tremenda a história da melancia. Como Deus o usou e tem usado! 25 anos
fazendo o bem, instrumentalizado por Deus nesses 25 anos fazendo o bem a mais
de 600 crianças.
Louvo a Deus por sua visão, capacidade de mobilização , lideranca, por suas ações
que abençoam vidas, pela equipe que conheci e amam o que fazem, pelas crianças
que o amam como a um pai, pelo extraordinário trabalho que contemplei de perto,
pelos parceiros e voluntários que apóiam a obra. Deus seja louvado, Que Deus
continue lhe abençoando nesse ministério, despertando parcerias para que o LBE
continue fazendo o bem por muitos e muitos anos, segundo a vontade de Deus.

Assisti o video com lagrimas nos olhos e amor no coração .
Pr Nathaniel , a quem muito admiro e respeito : voce eh para mim um Pastor
segundo o coração de Deus!! Um homem de oracao, ficado na missão que Deus lhe
confiou!!!! Conte sempre com minhas orações!!!! A.CIRINO (19 de abril de 2013
- Belo Horizonte - MG)
14) Fri, 12 Apr 2013 16:36:33 -0300
Pastor eu sou seu fã. Deus esteja contigo todos os dias. Dou graças porque ele lhe
curou, também sou testemunha de cura física processada por. Deus em mim.
Grande abraço. Bem vindo ao trabalho.
Amauri Marenda
15) MARAVILHOS grato pelo Boletim Esperança. Muito bom, pastor Nathaniel, aliás seus boletins
são maravilhosos e trazem sempre preciosas joias nas suas
mensagens.... Abraço Pastor Gilberto Stêvão
(Assembléia de Deus em Curitiba 16) Pastooooooooorrrr... Oro a Deus que o abençoe mais, mais e mais. Que Vc não
só se recupere mas que fique muito melhor do que antes. Que Deus premie sua
fidelidade com muito mais do que podemos querer ou imaginar. Que ele dê a Vc a
visão dele de mundo e a visão dele da sua vida, pois tem muito mais pela frente.
Que Ele abençoe o seu relacionamento com a Márcia e com todos os filhos,
naturais, de fé e de ministério. Que Deus lhe dê cada dia o que Vc precisa. Vc é o
meu George Muller! Grande abraço,
Deltan (Harvard - USA - Fev.2013)

17) FORMAÇÃO Pr. Nathaniel e Equipe, Quero cumprimentá-los pelo trabalho
que fazem com as crianças e os adolescentes e ao mesmo tempo agradecê-los por
isso, pois é um trabalho que reflete significativamente na formação do
cidadão.... Agradecida, Elcia M. Mori (04.03.13 - Curitiba - PR)
18) Caro Pr Nathaniel, Graça e Paz! Parabéns por esta conquista!
Deus continue a abençoar a sua vida , de sua família e de todos os participantes e
colaboradores do Lar Batista.
São anos de lutas , mas muitas vitórias , muitas vidas transformadas com a graça
de Deus e com a dedicação e entrega suas.
Estaremos sim participando, será uma alegria e privilegio para nos. Agradecemos.
Fique na Paz!
Marco Antonio e Tania. (18.03.2013) Maringá
19) Olá, Pastor! Espero que esteja tudo bem com o irmão, família e ministério!
Não escondo a admiração que tenho pelo irmão e pelo trabalho que realiza a tanto
tempo e com tanto amor. As vezes fico pensando que se estivessemos mais
próximos estaríamos buscando aprender mais e mais com o irmão no dia a dia.
Mas estamos aqui e este mesmo amor que Deus plantou em seu coração, também o
fez em nossos corações: um amor incondicional a nossas crianças e adolescentes.
(Judite Rocha - JMN)

20) "Pastor Nathaniel, A razão de seu ministério (LBE) ecoa muito além das
paredes de cada casa e transmite muito mais do que as atividades corriqueiras
representam: transmite o agir de Deus em favor de vidas que Ele (Senhor Jesus)
ama com especial, único e verdadeiro amor. Quem busca esta presença de Cristo,
percebe isso. Glórias ao Deus de Maravilhas." (Carta da sra. Serip de Curitiba)
21) Nathaniel, bom dia! Hoje pela manhã eu e Denize oramos por sua preciosa
vida! Que Deus renove suas forças e lhe dê saúde e alegria! ´A alegria do Senhor é
a nossa força!´ Deus me deu alguns privilégios na vida como trabalhar com missões
em todo o meu ministério e conhecer homens como você que sempre colocaram o
Reino de Deus em primeiro lugar. Fique firme meu amigo, você é uma benção de
Deus para mim e para muitos! Um abraço do seu amigo, Pr. Daniel M. Eiras 29.01.13 Gerência Sul da JMN
22) Coração Cheio de Amor .....querido pastor e amigo, muita saúde, ideais
renovados e coração cheio de amor para distribuir a todos nós, especialmente às
crianças, pequeninas sementes de esperança de um mundo melhor ! Dr. Orlando
Gomes - Psicólogo
23) Privilégio de Chamada Pastor Nathaniel, que o nosso querido REI o abençoe e
o guarde... tenho o privilégio de lembrar ao irmão que foi através de uma
mensagem sua, em um A.N.V.E.R. (Acamapmento Nacional de Verão dos
Embaixadores do Rei do Brasil) no Sítio do Sossego no Rio de Janeiro que tive a
minha chamada para o Ministério e, por isso, agradeço a Deus pela sua vida.
Parabéns prá você nesta data tão querida, muitas felicidades e muitos anos de
vida. 29 de janeiro - Pastor Milton Vianna
24) Aprendi Tudo com o senhor no LAR Pastor Nathaniel, 29.01.2013 - ... Hoje
sou administrador no jornal A VOZ. Aprendi TUDO com o senhor no LAR. Agora
estou colocando em prática. Agradeço pelos presentes ao meu filho Vitor.
Agradeço de coração. Seu filho, Adriano de Souza - São Joaquim da Barra - SP
OBS. Adriano trabalhou no escritório do LBE por mais de 13 anos. Casou-se e foi
morar em SP. Tive a honra e privilégio de batizar Adriano e orientá-lo como se
fosse meu próprio filho. Aleluia!
25) Exemplo de doação Pastor Nathaniel, 29.01.2013 - ... Sua vida é exemplo de
amor e doação! "Vossa bondade seja conhecida de todos." (Filipenses
4.5a) Família Bumbier - Manoel Ribas - PR
26) Fico feliz por saber das suas vitórias com JESUS. Tenho certeza que uma
pessoa como você, merece cada vez mais as bênçãos de DEUS. Fiquei muito
emocionada... mexeu com meu coração. Seria maravilhoso que todos pudessem se
voltar para JESUS e ver as maravilhas que só ELE faz.DEUS continue te
abençoando abundantemente. Um grande abraço Mariazinha
(MARY) Janeiro de 2013 - RJ
27) "DO RIO DE JANEIRO."
Pastor Nathaniel. Você é muito especial. Quando você me escreve eu cresço. Deus
lhe deu este dom. ... Deus abençoe o irmão e todas as crianças do Lar B. Esperança

Pastor Wilson França - Rio das Ostras - RJ
28)"DO RIO GRANDE DO SUL"
Pastor Nathaniel, Eu que agradeco pelo carinho, cuidado e recepçao com que me
receberam no LBE. Aprendi uma nova maneira de receber visitantes. Muito
obrigada por este aprendizado. Deus continue abençoando sua vida, de sua familia,
equipe e ministério Também me coloco a sua disposição para o que precisar. No
amor de Cristo Juliane Bohringer
Lar Criança Henrique Liebich em Ijuí - RS

29) "NASCIDO EM SÃO JOÃO DEL REI - MG"
Vencedor é aquela pessoa que caiu, perdeu alguma coisa na vida, sofreu, chorou,
foi traído, enganado, humilhado, invadido em sua privacidade, extorquido,
alguém que pecou tremendamente mas se humilhou, olhou para o ALTO e se
recusou a ficar caído. Levantou-se pois o chão não é mais o seu lugar! (nmbj)
30) "PROFESSOR UNIVERSITÁRIO - IFPR"
Amado Pastor, Eu sei que você tem o seu herói. Você sempre falou isso e expressou
certas vezes em email.
Eu tenho que afirmar que um dos meus grandes heróis é exatamente você, pastor
Nathaniel.
Agradeço a DEUS pela sua vida e existência na minha, dando todo esse suporte de
servo e profeta, na minha vida.
Em Cristo, Fred - 24.10.14 Prof. Dr. Frederico Fonseca da Silva IFPR - Instituto
Federal do Paraná / Federal Institute of Parana
31) UM LINDO MINISTÉRIO
Pastor Nathaniel,
É uma alegria e um privilégio podermos contribuir singelamente para o seu lindo
ministério.
Você é uma pessoa especial, que se coloca à disposição integral para ser usado por
Deus para realizar a obra Dele e, por isso, te admiramos muito.
Segue o comprovante do TED em anexo. O valor cairá na conta do LBE amanhã.
Siga firme em frente, você não está sozinho. Abraço dos amigos, D. e F. - 27.05.15
32) LINDA OBRA, VIDA E MINISTÉRIO
Gamaliel Seme Scaff escreveu: Caro Pr Nathaniel Brandão, Venho apenas
agradecer a gentileza da felicitação
pela passagem do meu aniversário no dia 23/06/2015, assim como, pela bela e
inspiradora mensagem no verso do belo postal com versículo bíblico.
Deus continue a abençoar essa linda obra e também a sua vida e ministério. Em
Cristo, Des. Gamaliel Seme Scaff (Desembargador - Curitiba)
33) CARTA DE UM GREGO
CARTA DE UM GREGO ESTUDANDO EM IJUI-RS
Querido pastor Nathaniel, olá. Que bênção, que maravilha faz Deus na tua vida e
no Lar Esperança.
Que bom que nos podemos participar nessa alegria daqui em Ijui, e orar Senhor
Jesus continue cuidando desse ministério.

Uma supresa para mim quando chegou o Boletim Esperança. Deus o abençoe. Um
grande abraço para você, para todos do Lar. Assina Stathis Tsotsos - Grego
34) MENSAGEM ESPECIAL DOS USA
29/01/2011 - 00:04 h, Eleny escreveu: ...Pr Nathaniel, há 58 anos atrás, em um dia
muito especial, Deus decidiu que iria trazer ao mundo um homem que iria amar
muito as criancinhas, e que ele seria um homem normal, com seus defeitos, suas
qualidades, mas teria um coração grande para amar ao SENHOR e depois as
criancinhas. Chorar por elas e com elas. A sua vida seria uma passagem na terra
com muitas realizações; Pr Nathaniel, você está pronto; a sua missão está no tempo
de ser cumprida. Você terá muitas filhos e filhas, crianças para amar, cuidar,
ensinar e mostrar o caminho da salvação, mas preste atenção: este caminho não
será fácil. Muitos irão fazer de tudo para lhe desanimar, problemas surgirão, mas
nunca se esqueca o que ELE prometeu a você: EU estarei no comando para lhe
ajudar e quando tudo parecer perdido, não desanime: EU lhe darei a vitória
(Enviarei meus anjos que estarão contigo). Por você muitas crianças terão a
Esperança de um Lar concretizada. Abracos e um Feliz Aniversário, Eleny e
George - Miami - USA
35) CASAL DE CURITIBA
Pastor Nathaniel "Meu paistor", é impressionante a forma como Deus tocou meu
coração e me emocionou com esse episódio. Venho perguntando ao Senhor o
propósito para a minha vida, e não consigo entender com clareza o que Ele quer de
mim, mas sei que Deus tem algo ligado à oração para a minha vida, e sinto cada
vez mais o desejo e a necessidade de orar, e interceder, embora seja muito difícil
para eu parar, me aquietar, na presença do Senhor. . Sim "meu paistor", pode
contar comigo como um dos seus "26 soldados” de oração. Todos os dias pela
manhã, normalmente entre 7:00 e 8:00 horas faço a devocional com o meu Deus.
Quero que fique com a certeza em seu coração, que todos os dias estarei colocando
sua vida no altar do Senhor, e de alguma forma, participando desse seu ministério
tão lindo e abençoador. Fique em paz "meu pastor".Christhiane e Edson Fabbri
36) VOLTANDO PARA MIAMI - VOLTANDO PRÁ CASA Pastor - Hoje é quinta a noite, estou de malas prontas retornando a Miami,
mas sei que amanhã e um dia muiiiito especial porque foi o dia que Deus escolheu
para que você nascesse e produzisse muitos frutos e muitos filhos.
Só que este meu amigo, se eu não estiver errada, (acho que não devo estar,)ele
sumirá nesta sexta e ninguém poderá falar com ele.
Mas se ele ler o email saberá que é amado e querido por todos que o rodeiam e o
amam.
Parabéns e feliz aniversário. Muitos anos de vida com saúde, paz, felicidade e
muito amor.
... um forte abraço de sua amigona que não esquece este ministério de fé.. Eleny e
Geoge - Miami - EUA

37) FILHO NA FÉ MINISTERIAL Prezado e estimado amigo Nathaniel, Meus parabéns pelo seu aniversário!
Celebramos junto com Deus (a trindade) a sua existência e a diferença que você faz
em sua geração!
Sempre recebo o Boletim e acompanho as mensagens e suas atividades para gloria
de Deus aqui em Curitiba e no Paraná.
Como está meu irmão? Tenho desejo de revê-lo e se tiver um espaço em sua
agenda, por favor, reserve para mim! Abraços Pr.RobertoDeSousa
Em tempo: caso não se lembre fui subgerente da Juerp da Rua Westphalen,
e em 1990 você impôs as mãos sobre mim ordenando-me pastor e sobre o Pastor
Osíris para ordenação ao pastorado de nós dois.
38) DIRETOR GERAL DOS BATISTAS Parabéns mano, Pr Nathaniel Deus o abençoe e lhe dê muitos anos de vida! Você
é uma pessoa que tem dignificado o nome de Deus com sua vida e isto é notório. Os
batistas do Paraná são conhecidos por sua influencia e presença na sociedade. Seu
trabalho tem ajudado e salvado muitas vidas. Deus lhe abençoe com saúde,
felicidade e paz no coração, tudo isso sem muito stresse. Abraço. Izaias
Querino (Diretor da Convenção Batista Paranaense)
39) PSICÓLOGO E AMIGO Meu querido! Nathaniel Parabéns é pouco diante do que a Graca de Deus fez na
tua vida, abencoando tantas vidas, inclusive a minha!
Deus te prolongue os dias e as bêncãos! Seu amigo, Guilherme Falcao - (Obs.
Pastor Falcão é psicólogo e membro da IBB – 29.01.2010)
40) PASTOR WELLINGTON Pai, Pastor Nathaniel Respire fundo...Inspire lentamente, contando até 3 Expire
lentamente, contando até 3
Repita esse processo umas 3 vezes... Agora, relaxe... todos os músculos do seu
corpo...Comece pelo pescoço, ombros, tórax, pernas e finalmente seus pés...
PRONTO.... Curta esse dia... afinal é o SEU ANIVERSÁRIO!A comemoração do
dia em que o Senhor o trouxe à vida!!!
Esse dia tem que ser especial, diferente de todos os outros dias...
Você é um GRANDE HOMEM! Seu exemplo de servo de Deus é impressionante!
Seu exemplo de fé e amor é impressionante!

TE AMO!! FELIZ ANIVERSÁRIO! Wellington (Wellngton é Adm. De Empresas
ordenado pastor e serviu a Deus no LBE)
41) MEMBRO DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RIO DE JANEIRO Pastor Nathaniel e caros irmãos do LBE, recebi, como sempre, o jornal e, como
todo início de ano ...mandei uma contribuição de 100 reais com depósito no
Bradesco, ontem, dia 28/01.
Meu nome é Daisy Lucia ..... Que Deus continue abençoando o trabalho de
vocês. A paz de Jesus, Daisy - Rio de Janeiro, 29.01
OBS: Sou membro da 1ª Igreja Batista do Rio e lembro com saudade a vez que o
pastor Nathaniel pregou aqui, ainda quando o pastor Fausto era o pastor da nossa
igreja.
42) OUTRO FILHO NA FÉ ESPIRITUAL
Meu Paistor, Nathaniel Dono da coragem e da força, Virtudes de um verdadeiro
homem; Um homem que sabe compreender os passos da vida
E a maneira certa de ensinar o que é viver. Que sua coragem e força se tornem
cada vez mais imensas..
Que a cada amanhecer em seus olhos brilhem o amor E seu coração siga a direção
da verdade.
Parabéns pelo seu dia E que a força e coragem permaneçam em seu coração. Feliz
Aniversário Meu Paistor!!!
Seu filho na fé ministerial Um forte abraço Pr Paulo – 29 de janeiro

42) IRMÃO DO PASTOR NATHANIEL – ENFERMEIRO NO
RJ NIEL
Niel, me lembro a sua persistência em manter nossa família unida apesar de tantos
percalços...
E esta persistência é tanta que você já manda E-Mail para os seus irmãos comose
nós, leitores dos seus E-Mails, também fóssemos seus filhos...
Do seu choro nas suas pregações quando fala de sua família... Niel, é com se
fosse seu último

E-Mail " O milagre de uma canção"... (o menininho que cantava para sua
irmãzinha)
Você nos serve realmente, de exemplo e nos dá forças para TENTARMOS
continuar a manter a NOSSA FAMÍLIA unida...
Niel, me lembro das nossa "peladas" em frente a casa de Sepetiba, dos jogos de
Ping pong, do nosso time de futebol na praça
Patriarca em Madureira... de nossas desavenças...Mas uma das coisas que mais me
marca em sua vida e essa sua disposição de ajudar - sempre -,
as pessoas que estão ao seu redor.... de não querer dizer NÃO, em contratempo
com seu gênio que tenta fazer as coisa que julga certas...
De nossa mãe, verdadeira missionária, como você sempre diz, ela tentou nos
incutir essa união, esse relacionamento que hoje
se tornou tão essencial para você e que tentamos manter... Creio, Niel, que ela
TÊM e gerou influências fortes na minha e na sua vida atual...
Mas é dia de seu aniversário e você como é Brandão legítimo, deve estar tentando
se esconder por aí... Também me sinto assim...
Só que não tenho as milhares de pessoas que você cativou ao longo desses anos,
até com mensagens no dia do seu aniversário, como você fez.Parece que sinto o
que você sente,
de qualquer forma, também te admiro pelo que você tenta fazer pela sua família,
pela nossa família, por essa sua preocupação constante em ajudar os outros,
e eu desejo que você passe um dia muito abençoado hoje, na certeza de que nosso
Pai Celestial, está contigo e que possamos enquanto ainda viver aqui na terra,
procurando sempre essa comunhão. De seu irmão Elíezer. 29 de janeiro

43) PASTOR CAPELÃO
Ericson Pereira

Pastor Nathaniel, "Em todo o tempo ama o amigo; na angústia

nasce o irmão." (Prov. 17.17)
Tenho orado por você. Sou imensamente grato por tudo que você fez por mim e
por nós.
Deus te abençoe muito. Conto com sua compreensão e orações. Um grande
abraço, Pr Ericson e família.

44) VITÓRIA - ES
Prezado irmão e grande amigo, Nathaniel - Leio com emoção os seus boletins e o
de hoje me levou as lágrimas, com a bela história do Daniel.
Sempre que recebo o seu boletim vou direto para a história e essa me falou muito,
pois tenho um netinho de 5 anos que também se chama Daniel
e tem o perfil do Daniel da história. Ele tem atitudes que me emocionam, muitas
parecidas com a história do restaurante.
Tenho uma grande estima e admiração pelo amado colega, pela obra que o irmão
realiza, especialmente com as crianças, os anjos da terra.
Certamente que um dia usarei a experiência do pai de Daniel e do próprio Daniel,
se o irmão não se opuser. Obrigado por poder ser seu amigo. Abraço Orivaldo.

