O TÊNIS DO ALEMÃO
“EM TUDO DAI GRAÇAS”
(A Palavra de Deus no livro de I Tessalonicenses 5.18)

Introdução

A historinha de hoje é curtinha, hilária, mas com um grande fundo de verdade, então
divirta-se e prepare-se para servir e correr. Deus nos abençoe.

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

O TÊNIS DO ALEMÃO

PRECISAMOS CORRER MAIS RÁPIDO

Numa densa floresta um inglês e um alemão estavam acampados e conversando.
Uma leoa faminta surgiu à frente deles. O alemão mais que depressa calçou seu tênis,
preparando–se para correr, mas ouviu do inglês:
“Deixe de ser tolo, meu amigo você não vê que nunca vai conseguir correr mais do
que a leoa.”
A resposta do alemão disse tudo:
“Eu sei disso. Mas eu não preciso correr mais do que a leoa. Eu preciso correr mais
que você.”
Isto é competitividade.

Conclusão

Sou presidente, fundador e um dos mantenedores desta obra de fé: Lar Batista
Esperança onde mais de 620 crianças, adolescentes e jovens já passaram. Não é
fácil, mas é glorioso.

Precisamos correr mais que os traficantes,
Precisamos correr mais que o frio intenso,
Embaixo de marquises e mocós,
Precisamos correr mais que a miséria,
Precisamos correr mais que a indiferença
E a insensibilidade de muitos.

O tênis certo para isso é produzido com o amor, carinho, sensibilidade, participação e
a presença de todos nós nos anseios e necessidades daqueles que sofrem.
Precisamos, unidos, vivenciar o Cristo que habita em nós.

O futuro tem muitos nomes:

Para os fracos, é o inatingível;

Para os temerosos, é o desconhecido;

Para os valentes, é a oportunidade de melhoria.

Corra mais rápido. Não desista nunca.

Deus é contigo.

Um abraço.

“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”
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TÍTULO: O TÊNIS DO ALEMÃO

TEMA: Criatividade. Competitividade. Não ser desanimado. Correr em busca das
oportunidades de servir a Deus e ao próximo. Ajudar. Se doar. Aqui estamos de
passagem.

TEXTOS:

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na
sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem
sabedoria alguma.”

(A Palavra de Deus no livro de Eclesiastes 9.10)
“Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos; porque a vossa obra tem uma
recompensa.”

(A Palavra de Deus em II Crônicas 15.7)
“Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios;”

(A Palavra de Deus em I Tessalonicenses 5.6)

“Pois nunca deixará de haver pobre na terra; pelo que te ordeno, dizendo: Livremente
abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, e para o teu pobre na tua
terra.”

(A Palavra de Deus em Deuteronômio 15.11)

