
Quem disse que você não vai conseguir?

Prezados irmão    Não pude ficar como somente ouvinte ao ver essa história, tenho que me
expressar.
    Que disse pra você que você não vai conseguir?
    Lembremos que o primeiro milagre de Jesus se da em um casamento, quando um
casamento é proporcionado há uma multidão de bençãos acontecendo ao mesmo tempo, não
só os nubentes que se alegram mas o próprio Deus pois propósito divino volta a ser instituído 
o pais é abençoado tanto no social como no material assim fortalecendo uma nação em todas
as áreas, pais e mães concluem suas metas e as esperanças de moças e rapazes são
renovadas pois em um casamento é benção em todos os sentidos.    Neste caso fico
deveras muito feliz pelas circunstâncias em que ocorreu e pelo destaque de ser a menina
componente das Déboras de Alagoas ao qual tenho o maior carinho e respeito.
 
 
 
Outro testemunho...
    Lembro-me de que quando era encarregado de meu primeiro ponto de pregação, ainda em
Viamão/RS na vila Lisboa parada 50, em um lugar alugado numa esquina, casa velha estrada
de chão batido quase que nenhum membro quando não era o pó era o barro no dia a dia, mas
por bondade me permitiram realizar naquele local um culto com participação dos Militares
Evangélicos, e naquela ocasião então o Pastor Porto SGT Aeronáutica trouxe consigo um
jovem SGT músico da Base Aérea de Canoas, que após ter entrado na banda da unidade por
concurso este se encontrava deslocado de sua cidade natal Curitiba e vivia quase que isolado
no quartel pois estava longe de suas origens, naquela ocasião foi com muita insistência que ele
aceitou o convite para ir nesse culto, eu tinha como frequentadora eventual uma jovem de 16
anos, menina linda que era assediada pelos jovens da igreja, de origem pobre, sua família
descafelada pela loucura da mãe, esta moradora de rua e viciada, porem a menina por sua vez
vivia em casa de crentes por misericórdia fazendo o trabalho doméstico em troca de moradia e
comida mas sempre resguardando a sua integridade e caráter cristão, pois então naquele dia
foi olho no olho Deus toca nesta área e ficam os dois enamorados, no mesmo dia os dois sem
se quer se conhecerem e sem saberem vieram falar comigo e com minha esposa sobre suas
intenções, proporcionamos o encontro em nossa casa e para resumir hoje estão casados e são
os pais de uma linda menina servem ao senhor em Canoas.     No direito de não divulgar os
nomes dos jovens preservamos suas identidades. 
 
 
 
 
 
 
Então...quer ser  um militar ou moça abençoados, e casar sob a benção do Senhor?...
frequente aos cultos de militares evangélicos...tanto pequenos como os grandes
congressos porque;
 
    Deus salva, cura, batiza, liberta mas também abençoa no matrimônio.          
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