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U00e9 proveitoso porque por este meio aprendemos a olhar somente para o senhor e esta deve ser sempre uma liu00e7u00e3o abenu00e7oada para ser aprendida
por cada filho de deus
26
Perdu00e3o manifestado ao pecado u00e9 o melhor dom da grau00e7a de deus que pode alcanu00e7ar o corau00e7u00e3o de um pecador e sem ele nu00e3o
hu00e1 verdadeiro conforto mas nu00e3o hu00e1 outra mensagem para o corau00e7u00e3o de siu00e3o sim
Mas novamente o senhor fala confortavelmente quando garante u00e0 alma o seu interesse no sangue expiatu00f3rio e na obediu00eancia justificadora de seu
querido filho muitos dos queridos santos de deus muitas vezes su00e3o muito provados quanto ao seu interesse salvador nestas preciosas realidades eles nu00e3o
podem desistir de sua esperanu00e7a eles nu00e3o podem negar totalmente o que deus tem feito por suas almas e ainda assim muitas du00favidas e medos ansiosos
angustiam sua mente quanto ao seu interesse real no sangue expiatu00f3rio e na obra consumada do filho de deus satanu00e1s muitas vezes tira grande proveito
deste estado de du00favida e incerteza para assediar e deixar perplexa a sua
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