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2 o crente no senhor jesus nu00e3o su00f3 obtu00e9m o perdu00e3o de todos os seus pecados nu00e3o su00f3 se torna justo diante de deus nu00e3o su00f3 u00e9
gerado de novo nascido de deus e participante da natureza divina e portanto filho de deus e um herdeiro de deus mas tambu00e9m estu00e1 em comunhu00e3o ou
em parceria com deus agora no que diz respeito a deus e nossa posiu00e7u00e3o no senhor jesus temos esta bu00eanu00e7u00e3o de uma vez por todas nem
permite um aumento ou uma diminuiu00e7u00e3o assim como o amor de deus para com os crentes seus filhos u00e9 inalteru00e1vel quaisquer que sejam as
manifestau00e7u00f5es desse amor e como sua paz conosco u00e9 a mesma por mais que nossa paz possa ser perturbada com relau00e7u00e3o ao nosso estar em
comunhu00e3o ou parceria com ele permanece inalteru00e1vel o mesmo no que diz respeito a deus
3 mas entu00e3o hu00e1 uma comunhu00e3o experimental ou parceria com o pai e com seu filho que consiste no seguinte que tudo o que possuu00edmos em deus
como parceiros de deus u00e9 trazido para baixo em nossa vida diu00e1ria u00e9 apreciado experimentado e usado esta
36
Comunhu00e3o experimental ou parceria permite um aumento ou uma diminuiu00e7u00e3o na medida em que a fu00e9 estu00e1 em exercu00edcio e em que
estamos entrando no que temos recebido no senhor jesus
A medida em que desfrutamos dessa comunhu00e3o experimental com o pai e com o filho u00e9 sem limite pois sem limite podemos fazer uso da nossa parceria com
o pai e com o filho e atrair pela orau00e7u00e3o e pela fu00e9 da plenitude inesgotu00e1vel que hu00e1 em deus
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