Os missionários do Lar Batista Esperança vieram aqui enviados pelo Senhor Deus,
chegaram com uma missão. Estão aqui com a finalidade de dar e não receber.
Almejam fazer exclusivamente a Vontade de Deus apesar das tremendas lutas e
dificuldades.
Estão no LAR para por e não para tirar. VIERAM DAR O AMOR QUE O PAIS LHES
DEU.
7 PÉROLAS DE DEUS PARA VOCÊ, HOJE...
PESSOAS GENEROSAS VIVENCIAM O CRISTO VIVO
E COMPARTILHAM AS BÊNÇÃOS DO PAI.
1) “Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os
fracos,
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em dar
do que em receber’”.
(Atos dos Apóstolos 20:35)
2) “E, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes
pequeninos,
porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa”.
(Jesus Cristo em Marcos 9.41)
3) “Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas;
outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza.”(Provérbios 11:24)
4) “Por meio dessa prova de serviço ministerial,
outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do
evangelho de Cristo
e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os
outros.”
(2 Coríntios 9:13)

5) O jornalista disse à Madre Tereza de Calcutá que não daria banho
nestes doentes fedorentos e perebentos por dinheiro algum.
A madre disse então:
“O senhor não daria banho a um leproso nem por um milhão de dólares?
Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso.
(Agnes Gonxha Bojaxhiu)
6) “Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam;
tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói.
34 Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.”
(Jesus Cristo)
7) “Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes,
nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza,
mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação.

Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a
repartir.
Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos,
um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida.”
(1 Timóteo 6:17-19)
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