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Deve emitir raios de animadora luz
De um corau00e7u00e3o com esperanu00e7a santa
Alguns tu00eam pensado que o carregar fardos e cuidados nos torna fortes no senhor nu00e3o u00e9 o ato de lanu00e7u00e1 los sobre jesus que nos faz fortes
porque estar um homem sob um peso pesado nu00e3o u00e9 um exercu00edcio para os mu00fasculos mas levantar se sob seus e passar os pesos pesados para um
outro isso u00e9 exercu00edcio ficar debaixo de fardos e cuidados nu00e3o u00e9 um exercu00edcio para a alma mas u00e9 realmente a morte a passagem dos
cuidados para jesus u00e9 o exercu00edcio e a foru00e7a dos poderes espirituais se vocu00ea somente soubesse o quanto um pequeno cuidado destru00f3i a
grau00e7a vocu00ea rapidamente o lanu00e7aria sobre jesus
Nu00e3o somente vocu00ea deve colocu00e1 los sobre ele mas vocu00ea deve deixu00e1 los ir completamente vocu00ea nu00e3o precisa mesmo de cuidar deles
para ver o que ele faz com eles seu filhinho chega atu00e9 vocu00ea com uma corda enrolada ele a entrega em suas mu00e3os mas segura a ponta agora vocu00ea
sabe que a fim de desembarau00e7u00e1 la vocu00ea deve ter ambas extremidades da corda u00d3 vocu00ea que estu00e1 cansado e sobrecarregado jesus vai
desembarau00e7ar todas as ansiedades de sua vida mas vocu00ea deve deixu00e1 lo ter ambas extremidades delas ele nu00e3o quer sua ajuda vocu00ea o
impediru00e1 se tentar ajudu00e1 lo ansiedades viru00e3o as coisas da natureza tentadora nos atacaru00e3o enquanto vivermos mas temos um refu00fagio em jesus
ele vai carregar nossos fardos ele cuidaru00e1 de nu00f3s
Extrau00eddo do livro como viver uma vida santa de james orr u2013 traduzido pelo pr silvio dutra
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