Fique na paz. Continue orando por mim e pelo LBE.
Quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me,
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos".
Salmos 50:23
Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome,
ó Altíssimo; anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade,
Salmos 92:1-2
Jesus curou 10 leprosos e 1 voltou e agradeceu. Quero ser este um.
03 PENSAMENTOS LINDOS PRÁ VOCÊ e SUA FAMÍLIA
1º) O DIA é HOJE
Só existem dois dias no ano em que você não pode fazer nada pela sua vida
e nem pela vida de seu próximo: Ontem e Amanhã. O dia é hoje.

Procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso.
O sucesso é consequência. (Albert Einstein)

Se o dia é hoje, não podemos fechar nossa boca,
não podemos manter nossos olhos fechados e nem lacrar nossos ouvidos.

“O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos,
nem dos desonestos, nem dos sem ética.
O que mais preocupa é o silêncio dos bons.” (Martin Luther King)

O dia é hoje. O momento é agora.

2º) DESISTIR - NUNCA
James Mac Arthur disse que
“Desistir é uma solução permanente para um problema temporário.”

Então não vamos desistir. Os embates desta vida são terríveis,
mas Deus não nos prometeu isenção contra as angústias e aflições.

Ele mesmo nos disse, através de Seu Filho Jesus:
“...no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Eu venci o mundo.”
(João 16.33)

Não devemos buscar sucesso humano ou pessoal.
Não devemos ambicionar glórias neste mundo.
Devemos apenas cumprir nossa Missão de Servir.

No Lar Batista Esperança nosso ALVO é amparar, proteger, guardar,
preservar e ensinar estas pequeninas Sementinhas de Esperança,
objetivando um mundo melhor.

Eisenhower escreveu :
“O mundo pertence aos otimistas; os pessimistas são meros espectadores.”

3º) AS DIFICULDADES NOS AJUDAM A CRESCER

Enquanto você navega pela vida não evite tempestades e águas bravias.
Apenas deixe-as passar. Apenas navegue com fé e determinação.
Sempre se lembre: “Mares calmos não fazem bons marinheiros.”

Obstáculos foram feitos para serem vencidos.
O mundo sempre abrirá todas as portas para aqueles que não desistem nunca
e para aqueles que têm uma visão aliada à determinação.

Não esqueça que “o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza”.
Quando parecemos fracos então somos fortes através dAquele que nos amou.

Finalmente,
não esqueça nunca

que os melhores marinheiros
são aqueles que já passaram pelos mares bravios e tempestades aterrorizantes.

Você sabe o que afunda um navio?

“Não é o navio na água mas a água no navio que o afunda.
Da mesma forma, não é o Cristão no mundo, mas o mundo no cristão que constitui o
perigo.
Qualquer coisa que ofusca a minha visão do Senhor Jesus,
ou afasta-me do prazer de estudar a Bíblia,
ou paralisa minha vida de oração, ou dificulta o meu trabalho cristão,
está errado para mim e eu devo rejeitá-la.”
(J. Wilbur Chapman)

Então,
O dia é hoje, o momento é agora. Vamos em frente.
Tenha um dia especial com o Senhor Deus.

Deus nos abençoe.
Pr Nathaniel

VISITE O NOVO SITE :
a) O novo site está no ar: www.lbe.org.br visite e nos ajude, fazendo um comentário.

ASSISTA VÍDEOS YOU TUBE DO LAR BATISTA ESPERANÇA E REPASSE AOS
AMIGOS:

1) Vídeo de 12 anos atrás - DIA DOS PAIS - 1998 EDIÇÃO NACIONAL DO
JORNAL DA CNT
http://www.youtube.com/watch?v=IDpEfSCrkto

2) Vídeo Oficial do LBE - 2010 - http://www.youtube.com/watch?v=sqWeuYt3ieA
http://www+.youtube.com/watch?v=VKR_bHtawn0
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