778 16.10.15 – E A CHUVA NÃO CAIU

BE 487

E A CHUVA NÃO CAIU!
AINDA EXISTE MILAGRE,
CREIA!
“Ele realiza maravilhas insondáveis,
milagres que não se pode contar.”
(A Palavra de Deus em Jó 5.9)

Introdução
Elias orou e o fogo desceu. (II Reis 1.3)
Josué orou e o sol parou. (Josué 10.12-14)
Jesus falou e Lázaro ressuscitou. Mas não foi só na Bíblia.
Existem milagres que vivemos a cada dia.
A vida é um milagre de Deus.
Um, entre milhões de espermatozoides,
venceu a grande batalha da vida e fecundou o óvulo: VOCÊ!
Você venceu a maior corrida da vida. VOCÊ É UM VENCEDOR!
Então você já é o MILAGRE DE DEUS. Aproveite isso.
Um abraço,
Seu amigo nathaniel
“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”

E A CHUVA NÃO CAIU!
AINDA EXISTE MILAGRE, CREIA!
Corria o ano de 1978. 37 anos atrás.
Eu, pastor da IGREJA BATISTA EM FRANCISCO BELTRÃO, tinha acabado de
tomar posse numa “grande igreja” em alegria e fé e com 7 membros.
Fomos nomeados o primeiro casal de missionários no Estado do Paraná com apoio
único da CBP. Era um teste para ver se iria dar certo.

Meu vice-moderador, da “grande igreja” era um leto chamado Arthur Klava,
trabalhador e amigo. Não havia tempo ruim para ele. Viajei muito com ele
evangelizando na região sudoeste do Paraná.

A chuva formava barro e a estrada ficava instransponível.

Um dia o Arthur, me convidou para irmos até a cidade de Mangueirinha, com seu
caminhão e assim eu poderia evangelizar em Mangueirinha, distribuir folhetos, orar e
deixar a semente plantada também entre os índios que ali habitavam.

Mangueirinha na época.

Estávamos num caminhão antigo FNM, Alfa Romeo, ano 1963.
Indo de Beltrão (sudoeste do Paraná) para Mangueirinha, passamos por Pato Branco
com o caminhão carregado de tijolos. Tudo ia dando certo..

Mas o tempo começou a fechar. Andamos mais ou menos 85 km na rodovia 373 pelo
asfalto. Mas, dai em diante, não tínhamos mais asfalto. Que fazer?
Tínhamos ainda

25 km em estrada de chão até Mangueirinha, cidade com 5 mil

habitantes à época. Mas, quando vi a estrada é que atestei sua precariedade: era uma
estrada de barro, escorregadia, perigosíssima, perto de íngremes morros. Era
apavorante. O tempo fechou. Relâmpagos e trovoadas. Nós só tínhamos uma arma no
caminhão: A fé. A oração era nossa esperança.
Amedrontador. Eu, estava com 24 anos de idade, vindo do Rio de Janeiro, nunca havia
passado por esta magnífica oportunidade de crescimento.

Assim era Mangueirinha ruas de terra e barro.

Almoçamos e descarregamos os tijolos no local apropriado. Fiz o meu trabalho de
evangelismo enquanto descarregavam. O tempo estava totalmente fechado.
Saímos de Mangueirinha por volta das 16 h em oração e na dependência DELE. ELE
É TUDO EM MIM. ELE É MEU DONO ETERNO.
O irmão Arthur Klava, motorista e cristão exemplar, “apurava” – corria/ se apressava pois as nuvens escuras ameaçavam enviar uma chuva torrencial. Era iminente. Não
havia como escapar da terrível tempestade que se formava.
Estávamos num “mato sem cachorro.” Mas oramos muito antes de sair.
O caminhão era antigo, com poucos recursos e não tínhamos correntes como tem os
carros pequenos.
Se atolássemos ficaríamos no atoleiro, na valeta com chuvas a espera, no outro dia, de
um trator para nos tirar.

Até trator caia.
E, se tombássemos, teríamos que dormir no local, na estrada. Orávamos.
Meu coração me apertava. Eu teria que pregar as 19 h, deste dia, no culto.
A mensagem estava preparada. Sei que meus convidados iriam aparecer.
A estrada era “abaulada”, isto é, o meio dela era mais alto e as laterais mais baixas para
escoar a água. Se estivesse chovendo a possibilidade de cairmos na valeta era muito
grande. Nós não iríamos sair dali. Mas orávamos.

Nem jipe passava.

O risco de um grave acidente era muito grande se rolássemos pelas ribanceiras.

Era comum ver caminhões e carros atolados e nos penhascos.

Mas me lembro de que oramos ao sair da Mangueirinha. Clamei ao Altíssimo.
Viajamos aqueles quilômetros de terra e barro, orando e quando chegamos ao asfalto –
EXATAMENTE 30 SEGUNDOS DEPOIS - desabou um terrível temporal como
jamais havia presenciado.

DEUS SEGUROU A CHUVA. A CHUVA NÃO CAIU.

Arthur parou o caminhão
e nós glorificamos ao criador do céu
e da terra, do vento, da chuva, do mar e das pessoas.
Aleluia. Aleluia!
Deus continua fazendo milagres.
Os milagres dependem da fé.

Conclusão
Deus não está morto. Veja o filme. www.youtube.com/watch?v=wzj7RYv6o0k
Ele continua fazendo milagres tremendos através da sua fé.
Tudo é possível àquele que crer.
Não há impossíveis para Deus.

Existe uma coisa que agrada a Deus. Sabe o que é?
FÉ.
“SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS.”
Hoje meu amigo Arthur Klava é empresário em Ribeirão Preto e conversamos sobre
este evento que marcou nossas vidas e nos fez crer e sedimentar nossa fé.
(016.3632.6998 – A.KLAVA – Ribeirão Preto-SP)

Caminhar pela fé, com fé e da fé é o que Deus quer.

Um abraço, Deus nos abençoe.
Seu amigo nathaniel
“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”
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TÍTULO:
TEMA:

E A CHUVA NÃO CAIU

Deus continua fazendo milagres a cada dia.

Hoje é dia de milagres. Deus faz milagres até nas pequeninas coisas.
Deus continua sendo o mesmo desde o princípio, e tem poder para realizar milagres.
Hoje, Deus pede que nós depositemos nossa fé em Jesus Cristo, tomando por base o que
ele fez por nós na cruz, no Calvário. Este foi o maior milagre que Deus – O Altíssimo –
realizou:

Enviou

seu

filho

Jesus

Cristo.

Milagres hoje em dia são possíveis, sem dúvida alguma, mas Deus não precisa dar
provas de si mesmo através da realização de milagres. Um sorriso de uma criança, um
pássaro que canta, um amor que se manifesta são milagres de Deus.

TEXTOS:

“Ele realiza maravilhas insondáveis,
milagres que não se pode contar.”
(A Palavra de Deus em Jó 5.9)
“Recordarei os feitos do Senhor;
recordarei os teus antigos milagres.”
(A Palavra de Deus em Salmo 77.11)
“Tu és o Deus que realiza milagres;
mostras o teu poder entre os povos.”
(A Palavra de Deus em Salmo 77.14)
“Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo,”
(A Palavra de Deus em Atos 19.11)
“Este sinal milagroso, em Caná da Galileia,
foi o primeiro que Jesus realizou.
Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele”.
(A Palavra de Deus em João 2.11)
“...para que você possa contar a seus filhos e netos
como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles.
Assim vocês saberão que eu sou Senhor".
(A Palavra de Deus em Êxodo 10.2)
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

