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Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram;
eis que surgiram coisas novas! 18 Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou
consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação,
[a]
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Quem é Deus?
Deus é o criador de todas as coisas existentes. Deus fez a
humanidade. Ele fez todo o universo e todas as coisas nele. Deus fez
os céus e Ele fez a terra. Ele é o Pai original de toda a humanidade e o
dono de tudo feito e sem Ele nada foi feito.

Por que Deus criou o homem, os céus e a terra?

Deus fez o homem pela glória dele. Deus amou o homem e aqueles
que entram em Seu reino tornaram-se filhos e filhas de Deus. As
pessoas começam as famílias porque querem alguém para amar e
alguém para amá-las. Todo mundo quer uma relação com alguém de
alguma maneira com a qual todos nos relacionamos. Assim como
temos sentimentos e emoções, Deus também faz Deus. Deus queria
ser admirado e adorado e Ele deu ao homem o domínio sobre a terra e
o homem tinha um planeta bonito para desfrutar e Deus disse do que o
homem deveria se multiplicar. Todos queremos ser admirados e
amados por alguém e Deus nos fez a Sua semelhança, e é por isso que
temos algumas das mesmas boas tendências, incluindo amor e
compaixão. Deus é amor e é naturalmente pacífico, nutrindo e dando,
mas também é o sábio sábio.

Deus fez belas coisas naturais, tanto o prazer como o prazer dele,
porque ele é um deus amável e amoroso.
Por que não podemos ver Deus nem nos sentir mais perto dele?

Deus quer um relacionamento próximo com a gente como Ele fez
quando Ele nos criou pela primeira vez.
Deus está em todos os lugares, mas porque Ele não está na forma da
carne, não podemos vê-lo, mas, em um ponto, Deus estava perto do
homem e ocorreu algo que causou a separação que não precisa ser
permanente, mas Ele tinha um plano no lugar para reverter esta.

Como e por que estávamos separados de Deus?

Deus fez um homem perfeito e uma mulher e eles se multiplicaram.
Eles eram santos e, portanto, livres do pecado. Deus é, naturalmente,
santo e Ele nunca, jamais pecará.

Deus deu ao homem e à mulher a liberdade no jardim onde tanto ele
como eles eram. Eles não estavam separados e podiam falar
livremente com Deus e Deus poderia falar com eles e tudo era lindo,
assim como Deus pretendia que fosse. O homem e a mulher
escolheram ser desobedientes e pecados e que os fez tornar-se
profanos, o que causou que se separasse de Deus que é Santo. Deus
deu ao homem a escolha sobre o que eles queriam porque ele não
queria robôs, assim como nenhum de nós se casaria com um ou quer
um robô para uma criança. Em vez de escolherem Deus, ele se tornou
egoísta e se escolheu por isso, foi o homem que decidiu se afastar de
Deus, mas Deus trabalhou para restaurar o homem, mas Ele não
violará a vida do homem, assim como nenhum homem estável se
convidaria para outra casa, sente-se e fique em casa, a menos que ele
seja recebido. Deus só entrará na vida de uma pessoa por meio do
convite, assim como a maioria de nós também faria. Aqueles que
querem Deus em sua vida só precisam perguntar, mas viver uma vida

de pecado não funcionou para manter a relação antes e não pode ser
esperada. O homem só precisa de uma limpeza e com a cooperação do
homem e a ajuda dos deuses é tudo possível, mas apenas para aqueles
que pedem.

Dios hizo al hombre para su gloria. Dios amó al hombre y los que
entran en su reino se han convertido en hijos e hijas de Dios. Las
personas comienzan familias porque quieren que alguien ame y
alguien que las ame. Todos quieren una relación con alguien de
alguna manera con la que todos podamos relacionarnos. Así como
tenemos sentimientos y emociones, Dios también hace a Dios. Dios
quería ser admirado y adorado y le dio al hombre el dominio sobre la
tierra y el hombre tenía un hermoso planeta para disfrutar y Dios dijo
que el hombre debería multiplicarse. Todos queremos ser admirados y
amados por alguien y Dios nos hizo a su semejanza, razón por la cual
tenemos algunas de las mismas buenas tendencias, incluido el amor y
la compasión. Dios es el amor mismo y es naturalmente pacífico,
nutritivo y generoso, pero también es el más sabio de todos.

Dios hizo que las cosas bellas y naturales fueran nuestro placer y su
placer, porque Él es un Dios amable y amoroso.

¿
Como Deus nos ajuda em nossas vidas?

Deus nos renova e nos renova. Deus nos apoia e nos conforta e cuida
das nossas necessidades emocionais e de todas as outras necessidades.
Deus nos protege e nos mantém seguros e muito mais. Deus nos
liberta da escravidão em que todo homem é a menos que o tenham em

suas vidas. Deus quer que possamos ter tudo o que Ele quis dizer para
ter em primeiro lugar, mas devido a vidas vivas e pecaminosas, e o
que algumas pessoas vivem o que muitos chamam de "boas vidas" de
acordo com seus próprios padrões e acreditando que apenas ser uma
boa pessoa é suficiente, mas para quem é o padrão é o "bom" do qual
o homem fala? Não é por Deus que nada mudou para tantas pessoas.
Se tudo estava sendo feito como deveria, por que tantas pessoas são
miseráveis e vivem uma vida dolorosa? Por que há muitas lágrimas?
Por que parece que falta algo no fundo? O que poderia estar faltando?
Deus é. O homem sofreu uma lavagem cerebral e passou a pensar que
algumas coisas pecaminosas são normais, já que muitos nasceram
nelas. Se todo o homem estava fazendo estava certo, não haveria mais
choro, depressão, tensão, tensão ou sentimentos feridos. Isso
demonstrou claramente que o caminho do homem sem Deus não teve
êxito.

Mas por que Deus não para a dor?

Deus está parando a dor. Aqueles que "genuinamente" o convidaram
para as suas vidas foram capazes de receber cura. Deus bate, mas Ele
precisa ser deixado entrar. Deus tem o Seu povo trabalhando para
espalhar o evangelho (boas novas) e Ele não pára de tentar. É por isso
que você está lendo esta informação agora. Deus bateu e agora você
tem a opção de responder. A escolha de se uma pessoa quer que suas
vidas sejam mudadas e ter uma relação pessoal com Deus é sua
própria, assim como
Dios quiere una relación cercana con nosotros como lo hizo cuando Él
nos creó por primera vez.
Dios está en todas partes, pero debido a que no está en la forma de la
carne, no podemos verlo, pero en un momento Dios estuvo cerca del

hombre y ocurrió algo que causó separación que no tiene que ser
permanente, pero tenía un plan para revertir. esta. pode-se optar por
abrir a porta da frente quando toca, mas não pode esperar ter o que a
pessoa chegou para entregar se não a abrir.
Por exemplo, se uma pessoa se sentia mal e optou por não ir aos
médicos, eles não poderiam obter assistência médica. O médico não
vai de porta em porta perguntando se alguém precisa de uma receita
médica, mas permite que as pessoas saibam que ele faz uma cirurgia
por publicidade e aqueles que desejam que o médico entre em contato
com a cirurgia e proceda a partir daí. Isso faz dele um médico ruim ou
injusto porque ele não forçou as portas com o remédio? Deve forçar
alimentá-lo para cada membro de cada casa segurar ou deixá-los
decidir se eles querem se juntar a sua cirurgia e para visitar a cirurgia
como eles escolhem? Os pacientes podem então decidir que desejam
visitar a cirurgia à meia-noite quando fechar às 6h ou os pacientes
podem decidir que podem ignorar o recepcionista e deixar com um
pedaço do equipamento médico médico e balançar quando quiserem
outra peça? Não. Deve haver ordem, obediência e respeito ou há caos.
No entanto, Deus nos deu uma maneira fácil de voltar para Ele,
porque Ele é compassivo e não importa o que uma pessoa tenha feito,
assim como um pai ainda ama seus filhos, não importa o que eles
fizeram, mesmo que eles não gostem o que a criança fez. Deus tinha
um Filho gerado e Ele O enviou na carne para morrer pelos pecados
do homem, como quando há pecado, o sangue deve ser derramado
para cobri-lo e, em vez de o homem ser destruído, Seu Filho Jesus
Cristo tomou o lugar e o sangue dele foi derramado Ao invés de nós e
agora temos um novo começo de nós escolhemos pegar isso. Só
porque algo não soa lógico para o homem, isso não significa que o
Deus Todo-Poderoso não estabeleceu Suas leis desse jeito. A
capacidade do homem, os pensamentos não se nivelam com um Deus
que foi capaz de criá-los, o mundo inteiro e mantê-lo. Ele traz a
chuva. Nós podemos?

Ao dizer genuinamente esta oração de salvação que é um convite
verbal para Deus, você pede a Deus que venha à sua vida.
Querido Deus, eu sei que sou um pecador e preciso do seu perdão.
Creio que Jesus Cristo morreu por meus pecados. Eu quero me
afastardos meus pecados. Convido Jesus Cristo na minha vida como
meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida. Em nome de Jesus.
Um homem.
Lá. Era tão simples como isso. Você agora faz parte do reino de Deus.
Com Deus ajuda você pode agora começar uma nova vida e estar em
um relacionamento pessoal com Deus.

