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Deus

Altíssimo

sustenta

as

crianças

do

LBE.

O
Aleluia!

POR FAVOR
VISITE O NOVO SITE
WWW.LBE.ORG.BR
“EU PERDI TUDO”
“Mas quem é você, ó homem, para (murmurar – reclamar) questionar a Deus?
"Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou:
'Por que me fizeste assim?”
(A Palavra de Deus em Romanos 9:20)
Introdução
De Vitória – ES, o pastor Moisés publicou
uma linda mensagem de Max Lucado.
No site: http://prmoxe.blogspot.com.br/2015/06/o-querealmente-importa.html

Gostei muito.
Pensei em quantos vezes tenho murmurado e reclamado com Deus.
Mas eu sou tão rico com as bênçãos que ELE me concede.
Perdão, Pai.

Seu filho, esperando que nossos inteligentes leitores absorvam esta bênção.

Um abraço, Seu amigo nathaniel “É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu
diminua.”

“EU PERDI TUDO"
O Que Realmente Importa?
Vou tentar nominar personagens e florear um pouquinho, parafraseando Lucado.
Um homem (vamos chamá-lo de LEIN) procurou seu pastor (vamos chamá-lo de
Pedro) para buscar conselhos e, murmurar um pouquinho. Lein disse amargurado: 1)
“Eu perdi tudo,” ele falou ao pastor Pedro. “Ai, estou triste em saber que você perdeu
sua fé,” o pastor respondeu. 2) “Não,” Lein corrigiu seu pastor dizendo: “Eu não perdi
a minha fé.” “Ah, então estou triste em saber que você perdeu o seu caráter” falou o
sábio pastor Pedro. 3) “Eu não disse isso, Pastor. Eu tenho e terei sempre o meu
caráter” redarguiu Lein com muita ênfase. “Eu estou tão triste em saber que você
perdeu sua salvação,” disse o pastor Pedro. 4) “Não, pastor, não foi isso que eu disse,

eu fui salvo pelo Senhor Jesus e disso não abro mão.” reclamou Lein. Então o
abnegado e sensível pastor Pedro encerra a conversa dizendo:
“Lein você tem sua fé, seu caráter, e sua salvação. Me parece,” enfatizou o pastor,
“que você não perdeu nenhuma das coisas que realmente importam.”

Você e eu poderíamos orar como o Puritano que sentou-se para uma refeição de pão e
água. Ele baixou a cabeça e declarou, “Tudo isso e Jesus também?” O que é que você
ganhará com contentamento? Você pode ganhar a felicidade – e a fé para dizer, “O
Senhor é o meu Pastor, e nada me faltará!”

Conclusão
Pensei sobre a expressão “murmurar”? Segundo o Dicionário Aurélio: murmurar
significa dizer mal; maldizer; conceber mau juízo; falar (contra alguém ou algo); criticar;
conversar, difamando ou desacreditando. E o que nos leva a murmurar? ansiedade;
falta de fé; falta de sabedoria; falta de conhecimento da Palavra de Deus.
Creio que 3 fatores nos fazem murmurar e pecar contra Deus:
1)

quando começamos a murmurar é sinal de que estamos duvidando de Deus;
2) quando murmuramos é sinal que a nossa fé esta fraca; 3) quando
murmuramos estamos dando brecha para o inimigo, e é isso que ele quer.

Você já reclamou com o Deus Altíssimo em algumas situações de sua vida? O Salmista,
Salmo 23, pode dizer:
“DE NADA TENHO FALTA” pois o Senhor é meu pastor. “O Senhor é meu pastor e
nada me faltará.”

MAS .... Pense nisso, sempre há um MAS...
1)

Nunca vai me faltar a necessidade. Nunca vai me faltar a aflição. Nunca vão me
faltar os problemas.

Nunca vão me faltar as angústias, os problemas financeiras, as desavenças, as
injustiças, as maldades, etc etc etc
Então me “rendo a ELE” e me recordo que o PODER DO SENHOR SE MANIFESTA
NA MINHA FRAQUEZA.
ENTÃO SOU FORTE QUANDO SOU FRACO. ALELUIA
MAS
MAS
2)

Também nunca vai me faltar o amor do Senhor, sua proteção, seu carinho, seu
abraço, seu perdão, sua compaixão, sua misericórdia, sua graça

e – especialmente – SUA BÊNÇÃO. Ele nunca vai me abandonar. Ele está e estará
contigo, sempre.
Estamos aqui de passagem e por um breve período de tempo terreno. Então, tudo é
passageiro em termos de angústias e dores. Glória ao Pai.

Aleluia!
Um abraço, Deus nos abençoe. Seu amigo nathaniel “É necessário que ELE (Jesus)
cresça e que eu diminua.”
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TÍTULO: EU PERDI TUDO – O que será mais importante?
TEMA:

Ainda existem cristãos que murmuram e reclamam de Deus como povo no

deserto. Lamentável.
Eu não tenho motivo algum para questionar com o Altíssimo. Deus é fiel. Deus é justo.
Deus é tremendo.

TEXTOS:
“Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores.” A Palavra de Deus em
Gen. 28.15)
“O Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará.”
(A Palavra de Deus em Deut. 31.6)

“Lançando sobre ELE toda a vossa ansiedade porque ELE tem cuidado de vós.”(A
Palavra de Deus em I Pedro 5.7)
“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu
estás comigo ...” (A Palavra de Deus no Salmo 23.4)
ALELUIA. ELE NÃO FALHA NUNCA.
“Disseram-lhes os israelitas: "Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito!
Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês
nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão!” (O povo
murmurando. A Palavra de Deus em Êxodo 16:3)
“E o povo começou a reclamar (murmurar) a Moisés, dizendo: "Que beberemos?" (A
Palavra de Deus em Êxodo 15:24)
“Mas quem é você, ó homem, para (murmurar – reclamar) questionar a Deus? "Acaso
aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: 'Por que me fizeste assim?” (A Palavra
de Deus em Romanos 9:20)
“E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo
destruidor.” (A Palavra de Deus em I Cor. 10.10)

POR FAVOR, VISITE O NOVO SITE E FAÇA UM COMENTÁRIO:
WWW.LBE.ORG.BR
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Estes são alguns vídeos sobre o Ministério Lar Batista Esperança
http://www.youtube.com/watch?v=sSaJXpAaJHI
http://www.youtube.com/watch?v=dLm70Ll1aXY&feature=youtu.be

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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Não fazemos política partidária
e nem enviamos comerciais.
Ele é gratuito, produzido em oração,
temor e tremor diante de Deus.
Caso não queira receber mais mensagens deste contato,
responda esta mensagem com a palavra "REMOVE"
na linha assunto do seu e-mail, que seu contato será removido. Esta mensagem foi
verificada pelo NOD32 sistema antivírus
________________________________
Nathaniel Brandão
Lar Batista Esperança
Fones : (41) 3016-7751 e 3077-7989

