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Vir u00e0s reuniu00f5es pu00fablicas seja de adorau00e7u00e3o ou orau00e7u00e3o para declarar o seu pru00f3prio poder sobre as condiu00e7u00f5es
desfavoru00e1veis da vida u00e9 um grande erro e equu00edvoco pois devemos nos achegar ao trono da grau00e7a com um corau00e7u00e3o sincero e humilde
reconhecendo a nossa necessidade da grau00e7a do senhor para que sejamos curados e fortalecidos e isto deve ser feito estendendo se as mu00e3os do
corau00e7u00e3o com firmeza de fu00e9 e com o desejo de receber a bu00eanu00e7u00e3o que procede do senhor e somente dele
Os que nu00e3o obtu00eam nenhuma bu00eanu00e7u00e3o su00e3o aqueles que nu00e3o supu00f5em que nu00e3o a necessitam particularmente havendo vindo
simplesmente para ver e para serem vistos poru00e9m nu00e3o para receber a cura mais adiante no mesmo texto os fariseus disseram u201cquem pode perdoar
pecados senu00e3o somente deus u201d quando um homem nu00e3o obtu00e9m nenhum bem do ministu00e9rio u00e9 quase seguro que pense que nu00e3o tem
nenhum bem para ele no ministu00e9rio e quando ele mesmo nu00e3o encontra u00e1gua no rio conclui que estu00e1 seco nu00e3o se dando conta que sua boca
nu00e3o
184
Se abre voluntariamente para receber o evangelho
Quando descobrimos que o poder de curar estu00e1 presente desejamos trazer a outros para que tambu00e9m possam experimentu00e1 lo quatro pessoas tomaram
uma cama e trouxeram um paralu00edtico que nu00e3o podia vir por si mesmo e o baixaram pelo telhado em meio a muita incomodidade deus estu00e1
abenu00e7oando a igreja agora os cristu00e3os homens e mulheres se unem para orar pelos amigos que nu00e3o podem ou nu00e3o querem orar por si mesmos e se
encontram com alguu00e9m que sofre de uma profunda angu00fastia que paralisado pelo desespero nu00e3o pode levantar o dedo da fu00e9 esforu00e7am se para
trazu00ea lo para ouvir o evangelho tragam nos onde cristo estu00e1 fazendo milagres esforcem se por trazer pecadores moribundos onde cristo estu00e1 fazendo
milagres espirituais levi fez uma grande festa pois pensou u201cquero que jesus venha e pregue aos publicanos su00e3o grandes pecadores com eu se eu
conseguisse que ao menos o escutassem poderiam se converter u201d
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