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Preservação do património
Por Jeanette Davis
A pastelaria é uma das paixões da minha vida. Minha família sabe disso
muito bem, e no último Natal me deu um misturador Kitchen Aid (ajudante de
cozinha). Isso trouxe uma assinatura dom gratuito para uma revista que está
cheia de receitas novas e deliciosas que podem ser tratadas. Havia um
artigo que me chamou a atenção, o autor falou de sua paixão pela "cultura
de arranque"
Séculos atrás, alguém descobriu que o fermento está vivo e pode ser
cultivada, quando misturado com a farinha, o açúcar, a água e se move
todos os dias, para fazer o que hoje chamamos de pão fermentado. A
"cultura de partida" pode durar anos, se alimenta constantemente,
movimentos, gerida de forma adequada, e mantidos em um ambiente que não é muito frio ou
muito quente para não matar o fermento. Na verdade, o autor recebeu uma cultura de partida,
que foi mais de 125 anos. Imagine-nutrição e cuidado que esta "cultura de partida" tivesse
sido por mais de um século.
Enquanto você lê este artigo, passou pela minha cabeça pensamentos de como este
paralelos passar a nossa herança da verdade da Palavra de Deus e da verdade de quem Ele
é para as gerações que nos seguem. Temos que alimentar nossos filhos diariamente com a
realidade de quem é Deus, como Ele tem sido o nosso provedor, nosso Salvador, todos nós
precisamos. Temos que elevar os dons que Deus colocou dentro de nós para que nossos
filhos ver o trabalho do Espírito em movimento em nossas vidas, de modo que eles podem
querer as mesmas coisas para eles. Precisamos manter nossos filhos em um ambiente
saudável para o seu desenvolvimento cristã, quando eles estão crescendo.
A próxima vez que você decidir chicote de alguns ingredientes para assar uma sobremesa
maravilhosa para sua família, ter tempo para conversar com seus filhos das coisas que Deus
fez por eles. Remova alguns dos dons que Deus colocou em seus filhos para que eles
possam continuar a preservar a "cultura de arranque" que você tem dado a eles e ver o que
Deus vai continuar para as gerações vindouras.
Nota: Jeannette é casada com o Rev. Gordon Davis, pastor de Hayden, Idaho. Eles têm dois
filhos, um filho de 23, uma filha de 19 e um cachorro. Ela encantá-lo cozer, costurar e fazer
artesanato. Ela atuou como Secretário do Ministério da Mulher antes de se tornar presidente,
em abril deste ano.

Para você e seus filhos
Por Tere de la Rosa
Atos 2:39 Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os
que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Quando Deus criou a mulher, colocou em nossos corações um amor
indescritível para nossos filhos. Quando ele faz uma aliança conosco,
garante que nossos filhos estão incluídos nesse pacto.
É nosso sincero desejo de entrar pelas portas de pérola com nossos filhos
ao nosso lado, mas, por vezes, o caminho em direção ao nosso objetivo fica
um pouco difícil. Eu sou uma mãe de dois filhos pródigos e não há palavras
para descrever a dor profunda que penetra o coração quando os vemos
tomar o caminho errado. Através de muitas mensagens de encorajamento e testemunhos, eu
encontrei a paz e esperança, mas a promessa de nosso Deus, que é encontrada em
Deuteronômio 28 tem sido a âncora que segurou a minha alma eo oásis que eu encontrei no
deserto onde Eu andei quando eu perdi toda a esperança.
Deuteronômio 28:1-4 passagem, se diligentemente ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo
cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te
exaltará sobre todas as nações da terra. E vêm em você todas essas bênçãos, e acompanhá-

lo se você obedecer ao Senhor, vosso Deus. Bendito serás na cidade, e bendito no campo.
Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, eo fruto dos teus animais, a criação das
tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas.
Estes versos me inspiram a cumprir a minha parte do acordo, eu sei que Ele vai abençoar o
que Ele diz que vai abençoar. Este mundo está virado para baixo, eo inferno setas
envenenadas não apontando para os corações dos nossos filhos, e às vezes machucá-los,
mas coisa boa saber que nós temos o antídoto, o poder do Nome de Jesus e Seu sangue
poupança que aplicamos em oração sobre suas vidas. Prometemos de nosso Senhor Jesus.
Não precisa se preocupar com a sua mão, está escrito e isso vai acontecer, é a minha parte
no que eu preciso trabalhar.
Eu não questiono o que o requerem, tento fazer o meu melhor para obedecer diligentemente
a Sua voz, lendo, amando e aplicação de Sua Palavra para a minha caminhada diária,
vivendo uma vida santa, com o conhecimento que a minha obediência trará bênção para
meus filhos. É uma promessa!
Nota: Luis de la Rosa e Tere pastar Hispanic Ministério Covenant Life Sanctuary e serviu
como pastor assistente Rev. Dale Eason em Bradenton, Florida. Sis. De la Rosa é o
Coordenador Nacional de Mulheres para a Hispanic Ministérios Evangelismo e conferencista
hispânico senhoras nacionais e internacionais.

