NÃO DESISTA

"Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção
de fatos que se não vêem" (Hebreus 11:1).
Ouvindo o bater da porta em sua cabana africana,
um missionário encontrou um menino nativo
levantando um grande peixe.
O menino disse:
"Missionário, você ensinou que nós devemos entregar a Deus um décimo do que Ele
nos dá,
por isso, eu trouxe aqui o meu décimo".
O missionário, com muita gratidão, pegou o peixe e fez uma pergunta ao menino:
"Onde estão os outros nove peixes?"
Com o rosto brilhando, o menino respondeu:
"Eles ainda estão no rio. Eu estou voltando para pegá-los agora."

"Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum,
porque tu estás comigo..."
(Salmo de Davi, 23.4)
Eu passei por este vale e não vou me esquecer jamais.
Parecia que tinha chegado o fim.
Mas ELE teve misericórdia de mim e me restaurou.
ELE É FIEL. ELE É ETERNO. TUDO ELE PODE.
Não duvide nunca.
Tudo ELE pode fazer pois para ELE não há nada impossível.

ENTÃO,
ORE.
NÃO DESISTA.
CONVERSE COM DEUS.

Se a oração é o lugar em que Deus e os seres humanos se encontram, então
devemos aprender sobre a oração. A maior parte das lutas na vida cristã gira em
torno de dois problemas iguais: por que Deus não age do jeito que queremos e por
que não ajo do jeito que Deus quer? A oração é o ponto exato para onde esses
temas convergem.

Alguém disse certa vez que a oração tem pouco a ver com nossas palavras
e tudo a ver com nosso coração.
Quando perguntaram à madre Tereza de Calcutá
o que ela dizia a Deus enquanto orava,
sua resposta foi muito interessante:
"Eu não digo nada, apenas escuto".
Então voltaram a lhe perguntar:
"E o que é que Deus fala para a senhora",
ao que ela respondeu:
"Ele não fala nada, apenas escuta"

http://www.youtube.com/watch?v=dLm70Ll1aXY&feature=youtu.be

ASSISTA VÍDEOS YOU TUBE DO LAR BATISTA ESPERANÇA E 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
3) Algumas crianças do LBE cantando... Orem por nós..
http://www.youtube.com/watch?v=fL-Y3nXEKCU
4) Vídeo atual de um menino do LBE. Ore por ele.
http://www.youtube.com/watch?v=VKR_bHtawn0
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