Testemunho de Navegantes

Tudo começou hoje pela manhã no centro de Navegantes, onde eu e minha família estávamos
com o intuito de comprar um presente para uma amiga nossa, quando fomos abordados dentro
de uma loja por uma moça, a qual nos pediu dinheiro para comprar comida.
Dinheiro não foi
dado a ela, mas pedi que ela nos acompanhasse a um supermercado.
Após nós levamos ela até na cidade de Itajaí, em frente a rodoviária, onde seus demais
familiares e parentes se encontravam.
Assim que chegamos com meu carro, dois rapazes vieram nos abordar com paus na mão!
Fui o primeiro a sair do carro e eles ficaram olhando para minha camiseta, que o Espírito Santo
tinha mandado eu colocar antes de eu sair de casa!
Expliquei para eles o ocorrido e que queríamos compartilhar não só de alimentos materiais,
mas também de um pão que iria matar a fome deles para sempre!
Depois eu e minha esposa pedimos uma oportunidade de falar daquilo que Deus fez em
nossas vidas como família, então eles nos acolheram em uma daquelas humildes tendas onde
eles estão vivendo. Falamos de Jesus para aquelas pessoas como se fosse a nossa última
oportunidade de evangelizar aqui na Terra, ou seja, com muito amor.
El
es falaram de nossa filha, a Tainá, que ela é muito bonita e que por coincidência tem o mesmo
nome que a moça que tinha pedido dinheiro a nós e que nos tinha levado até aquele local.
Eu disse a eles que quando minha filha nasceu; eu não era merecedor de tal presente de
Deus na minha vida, mas Deus na sua tremenda misericórdia me presenteou com ela, pois
Deus sabia que eu precisava ser pai!
Isto foi um favor imerecido de Deus para comigo, mesmo eu naquela época ter desonrado
minha família!
Isto foi graça de Deus!
Disse que tudo na verdade foi propósito de Deus na minha vida e de minha família para nos
capacitar na nossa missão que realizamos em conjunto com outros militares e seus familiares!
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Falei mais sobre meu testemunho de vida
e falei do versículo situado em João 3: 16.

Falei que eu era um milagre ambulante de Deus!
Que minha família foi me dada por Deus para que eu tivesse forças para suportar as provações
e tentações deste mundo, pois dentro da minha família hoje, cuidamos uns dos outros!
E decidimos aceitar a Cristo e a obedecer o nosso chamado como igreja!
Amados, com
lágrimas nos olhos, fizemos o apelo e as seis pessoas que estão conosco na foto aceitaram a
Cristo!!!!
Amados
, foi tremendo!
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