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Crer e sermos tomados pela vida espiritual que se encontra na pessoa de jesus cristo por saber que tal conhecimento espiritual somente seria possu00edvel por esta
forma retrocitada nosso senhor afirmou expressamente que sua doutrina ensino nu00e3o fora inventada por ele como sendo um mero homem conforme era visto
pelos escribas e fariseus mas que a mesma era de procedu00eancia divina e que esta somente poderia ser conhecida quanto u00e0 sua procedu00eancia por aqueles
que efetivamente cressem nela como sendo verdadeira e procedente de deus porque veriam o seu cumprimento em suas pru00f3prias vidas e devemos destacar que
a doutrina de nosso senhor consiste principalmente na fu00e9 nele para a nossa justificau00e7u00e3o regenerau00e7u00e3o santificau00e7u00e3o e
glorificau00e7u00e3o pela grau00e7a e isto seru00e1 visto na vida dos que creem confirmando a verdade da sua palavra dau00ed nosso senhor ter afirmado o
seguinte u201cse alguu00e9m quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina conheceru00e1 se ela u00e9 de deus ou se eu falo de mim mesmo u201d jou00e3o 7
17 concluu00edmos portanto que deus designou a sua palavra para ser o instrumento da nossa
20
Salvau00e7u00e3o conquanto esta deve ser pela fu00e9 e nu00e3o seria fu00e9 se nu00e3o fosse simplesmente por se confiar naquilo que se ouve relativamente ao
que nu00e3o se vu00ea e conforme estu00e1 escrito na bu00edblia u201cde sorte que a fu00e9 u00e9 pelo ouvir e o ouvir pela palavra de deus u201d romanos 10 17
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