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A Bondade de
Deus
Êx 33, 18-19 “Então, ele disse: Rogo-te que me mostres a
tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha
bondade diante de ti…”.
Provérbios 21,21 “O que segue a justiça e a bondade
achará a vida, a justiça e a honra”.
Deus é plenamente bom, por isso tudo que ele faz é
bom.
Deus define sua glória com suas próprias palavras: é a
Sua bondade, a proclamação do seu nome. Sua
misericórdia e Sua Compaixão que constituem a Sua
glória. Quando Ele passou por Moisés. Ele proclamou a
sua compaixão, a sua graça, o Seu amor abundante, a Sua
disposição em perdoar e sua perfeita justiça.
Como sua glória revela ao mundo? A Bíblia contém 18
categorias de exemplos em que a glória de Deus é
mencionada. De longe, a maior categoria é constituída
pelos milagres e curas em que a gloria de Deus está ligada
a uma demonstração do seu poder trinta vezes, por meio
de operações de sinais, maravilhas e milagres.
“Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da
Galiléia; manifestou a sua glória, e os seus discípulos
creram nele”. Jo 2,11;
“ Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é
para morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o
Filho de Deus seja por ela glorificado”. Joao 11,4;
Em Joao 14, 12-15 não se refere a uma ética moral, mas a
atos dia amor e poder.
“Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em
mim fará também as obras que eu faço e outras maiores
fará, porque eu vou para junto do Pai…”.
Avisos:

Jonh Wimber disse: “ O que você receber, vá e dê isso
aos outros”
Mateus 10,8 “ Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai
leprosos, expeli demônios; de graça recebestes, de graça
dai”.
Conclusão: Um nova mentalidade: a mentalidade do feudo
é de um lugar seguro entre muros e a hostilidade e o perigo
vem de fora. A mentalidade de puro e impuro no AT no
qual o impuro contamina o puro, gera um mentalidade de
exclusão e medo. A mentalidade do Reino é: Deus amou o
mundo e deu seu Filho, não há exclusão e perigo mas
amor. No Reino o impuro é santificado pelo puro, a luz
prevalece sobre as trevas. Neste entendimento o mundo
não é um Lugar de inimigos e de hostilidade mas a missão
para redimi-lo no amor.
A bondade de Deus se manifesta por meio de seus

Empacto Kids, começa na sexta feira,
orem por esse tempo.
BAZAR de NATAL DIA 15 DE
DEZEMBRO, doe e participe
SEMINÁRIO DE CURA E LIBERTAÇÃO,
DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO AQUI
NO TEMPLO, A INSCRIÇÃO PODE SER
.
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