Semente da Fé

A Semente da Fé

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ( SaibaÂ como o site semente da fÃ© veio a existirÂ )Â
Em 2002 Realdo Felisberto comeÃ§a a participar de um programa de radio evangÃ©lico diariamente em sua cidade onde
veio a ser o apresentador do programa.
Participou do programa durante 5 anos onde seu lema era levar a palavra de Deus a todos;
Mas ele nÃ£o se contentava em levar as boas novas somente para sua cidade e regiÃ£o, queria ir mais longe onde
surgiu a ideia de partir para um veiculo de comunicaÃ§Ã£o com maior Â abrangÃªncia Â alcanÃ§ando o Â mundo todo
cumprindo o que Jesus falou: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura (MARCOS 16:15). Foi entÃ£o que
difundiu a semente da fÃ© vindo a ser um site.
Â
Falar a Palavra de Deus para mim Ã© um privilÃ©gio, pois quem assim faz Ã© um diplomata de Deus aqui na terra, nÃ£o hÃ¡
investimento mais garantido do que levar a semente da verdade aos povos pois tudo isso terÃ¡ uma grande recompensa
e ninguÃ©m pode roubar de vocÃª, como esta escrito em MATEUS cap 6-19 nÃ£o ajunteis tesouros na terra, onde a traÃ§a
e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladroes minam e roubam;Â
Mas ajuntai tesouros no ceu, onde nem a traÃ§a
nem a ferrugem consomem, e onde os ladroes nÃ£o minam nem roubam.
Â
Por isso vale a pena ser um semeador, jÃ¡ fazem cerca de 2000 anos que a semente mÃ£e brotou no altoÂ do calvÃ¡rio
dando vida a milhÃµes de sementes que jamais pararam de produzir, todos os anos a produÃ§Ã£o desta semente aumenta
formando novos frutos e dos frutos mais sementes.
Se cada sementinha fazer sua parte com o objetivo de ir a terra fÃ©rtil para germinar, certamente esta semente darÃ¡
muitos frutos,
assim a palavra da verdade chegarÃ¡ por todo mundo ganhando almas para o reino de Deus.Â Â
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