Deus tem nos dado tantas bênçãos e muitas vezes estamos murmurando, reclamando do
Altíssimo

RECLAMANDO DO SAPATO VELHO

Joaquim reclamava pois tinha um sapato era muito velho.
Marcelo disse a ele murmurando:
“Você reclama pois tem um sapato velho e eu nem sapato tenho. Só uso um chinelo de
dedo.”

Os dois caminhavam reclamando e murmurando contra Deus e da vida.
Encontraram Estevão, um homem feliz que cantava louvores ao Senhor.
Marcelo e Joaquim olharam aquele homem feliz e notaram que ele não tinha sapatos e
nem chinelos.
Ele não tinha pernas. Era aleijado. Mas cantava feliz a Deus. (P.Barbosa)

Olhar prá cima cria pessoas orgulhosas e, as vezes, invejosas.
Olhar prá baixo cria pessoas humildes e gratas a Deus.
Muito bom.
Seu amigo
sempre,
nathaniel
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AOS MEUS MELHORES AMIGOS..
Desejo bênçãos de Deus para você e sua família.
Não deixe que o desânimo e a tristeza
impeçam você de chegar ao DEUS Altíssimo.
Persista,
não desista
nunca de seu ideal.
Não desista nunca de seus filhos.
Insista.

Desistir é coisa de fracassado. Derrotado!
Salmo 116.12
“Que darei eu ao Senhor
por todos os benefícios
que me tem feito?"
O que estamos dando ao Senhor?

Eclesiastes 9.10
“Tudo quanto te vier à mão para fazer,
faze-o conforme tuas forças,
porque na sepultura para onde tu vais não há obra,
nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.”
“Vencedor não é aquele que sempre vence,
mas sim aquele que nunca desiste.”

Um abraço, Deus nos abençoe.
Abençoado final de semana.
Na paz.
Seu amigo nathaniel
“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”

EXISTE CÉU? EXISTE INFERNO? Dois jovens estavam conversando durante o
intervalo de almoço no trabalho. Eram bons amigos. Um era cristão e o outro
completamente incrédulo. O que não cria virou-se para o amigo cristão e perguntou,
com um sorriso irônico nos lábios: "Você já parou para pensar que, depois de
morrer você poderá descobrir que o céu não existe?" A resposta do amigo cristão foi
bastante simples: "E você já pensou na possibilidade de descobrir, depois da morte,
que existe o inferno?" (P.Barbosa)
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