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identifiquemos que fomos chamados para a realizau00e7u00e3o de uma obra especu00edfica para deus aqueles que nu
tomar diariamente a sua cruz sem tomar a cruz u00e9 absolutamente impossu00edvel seguir a jesus porque a cruz nos

deslocamentos que a nossa carne nu00e3o sente nenhum prazer neles a cruz seru00e1 um objeto de ofensa para aquel

se escandalizaru00e3o com os sofrimentos e afliu00e7u00f5es que a cruz lhes traru00e1 quando estiverem empenhado

por isso os apu00f3stolos nos advertem quanto u00e0 necessidade de estarmos armados com o pensamento de que im

e oposiu00e7u00e3o que nos possam sobrevir por causa da nossa consagrau00e7u00e3o ao serviu00e7o de deus assim
em vez de ficarem perplexos e gemendo por causa das coisas que estu00e3o sofrendo devem aprender tal como paulo
estiverem sofrendo e nas
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A quantas coisas e pessoas estamos apegados ainda que nu00e3o estejamos devidamente conscientizados de tal realidade dificilmente entendemos que muitas
perdas que sofremos e guinadas violentas que su00e3o produzidas por deus em nossas vidas tu00eam o propu00f3sito de nos tornar desimpedidos para a
realizau00e7u00e3o da sua obra se nu00e3o houver esta renu00fancia aprendida e recebida de modo voluntu00e1rio pela consagrau00e7u00e3o de tudo o que
somos e do que temos ao senhor nu00e3o seru00e1 possu00edvel trabalhar para deus porque o nosso corau00e7u00e3o estaru00e1 apegado u00e0quelas coisas e
pessoas das quais o senhor sabe que devemos nos desprender primeiro nu00e3o deixar de lhes assistir nem abandonu00e1 las mas nu00e3o ser presa de lau00e7os
sentimentais e emocionais ou de dependu00eancia financeira psicolu00f3gica ou de qualquer outra ordem para que possamos entu00e3o fazer a sua vontade sem que
sejam tais coisas e pessoas a principal ocupau00e7u00e3o de nossos pensamentos afeiu00e7u00f5es e desejos quando deus chamou eliseu atravu00e9s do profeta
elias este lanu00e7ou a sua capa sobre eliseu indicando que a autoridade espiritual que estava sobre elias seria transferida por deus no tempo oportuno para eliseu
mas desde ju00e1 ele teria que abandonar tudo para poder seguir elias para ser preparado para ser o seu sucessor quando jesus lanu00e7a sobre nu00f3s a sua capa
concedendo nos dons capacitau00e7u00f5es e sua
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Autoridade u00e9 para a realizau00e7u00e3o da sua obra e nu00e3o da nossa para fazermos a sua vontade e nu00e3o a nossa adeus amigos adeus prazeres carnais
e mundanos adeus parentes adeus interesses particulares adeus sonhos seculares u00c9 a atitude que devemos ter em nosso corau00e7u00e3o tu00e3o logo
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