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Resgate fosse pago antes que o sangue fosse literalmente lanu00e7ado sobre o propiciatu00f3rio ele ju00e1 tinha poder para perdoar pecados acaso nu00e3o tem
poder de fazu00ea lo agora depois que morreu por nu00f3s irmu00e3os que poder deve residir nele que ju00e1 pagou com fidelidade atu00e9 o u00faltimo centavo as
du00edvidas de seu povo certamente ele tem poder quando vemos que tem terminado com a transgressu00e3o e acabado com o pecado
O poder do senhor para curar a enfermidade do espu00edrito u00e9 operado em todo aquele que creia nele para a salvau00e7u00e3o e ele nu00e3o deixa de curar a
nenhum que se aproxime dele pela fu00e9 u00c9 possu00edvel que ele nu00e3o cure alguma ou todas as enfermidades fu00edsicas de quem tem curado do
espu00edrito mas jamais deixaru00e1 de curar a enfermidade do espu00edrito de quem quer que seja que nele creia por que isso uma das principais razu00f5es
u00e9 porque este corpo terreno estu00e1 mesmo destinado a encontrar a morte fu00edsica e isto vem comumente pelas enfermidades e este corpo vai para o
pu00f3 com a promessa da ressurreiu00e7u00e3o para os cristu00e3os por ocasiu00e3o do arrebatamento da igreja ju00e1 o espu00edrito volta para deus e
permanece para sempre e u00e9 por isso que deve ser curado de modo definitivo para que possa adentrar a eternidade afora livre do pecado
As enfermidades fu00edsicas se tornam assim figura da enfermidade que mata realmente a produzida pelo pecado no espu00edrito quando o
175
Homem estu00e1 enfermo fisicamente com uma enfermidade grave que u00e9 para morte ele definha em seu leito de dor e tudo nele prenuncia o que u00e9 a morte
mas u00e9 curado totalmente logo haveru00e1 de se levantar e a viver plenamente o mesmo se du00e1 com os que estu00e3o enfermos e mortos em seus pecados
eles ganham nova vida quando su00e3o curados por cristo tendo todos os seus pecados perdoados
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