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U201centu00e3o ele se levantou e no mesmo instante tomando o leito retirou se u00e0 vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glu00f3ria a deus
dizendo jamais vimos cousa assim u201d mc 2 12
Uma das coisas surpreendentes do evangelho u00e9 que deve chegar u00e0s pessoas incapazes a pessoa da narrativa nu00e3o podia por si mesma ir a cristo em
razu00e3o da sua paralisia e teve que ser levada por outros u00e0 sua presenu00e7a
O evangelho considera a cada pessoa a que se dirige como alguu00e9m incapaz de fazer algum bem se dirige a ti nu00e3o como um simples paralu00edtico
senu00e3o que vai mais alu00e9m e te descreve como um morto que foi vivificado em cristo o evangelho fala aos mortos frequentemente tenho ouvido dizer que
u00e9 dever do pastor despertar as atividades dos pecadores eu creio exatamente o contru00e1rio deve esforu00e7ar se para matar suas atividades baseadas numa
confianu00e7a em si mesmo fazendo ver u00e0s pessoas que tudo o que podem fazer por si mesmos u00e9 pior que nada nu00e3o podem fazer nada pois como
podem
124
Mover se os mortos como poderiam os mortos em pecado nascer de novo por si mesmos o poder que pode salvar nu00e3o repousa no pecador nu00e3o estu00e1 nele
o poder estu00e1 em deus

Back to Top

SECRET IN TIME
Page 1/1

