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Deus comunicou a pedro o propu00f3sito dele abenu00e7oar a casa de cornu00e9lio por meio de uma visu00e3o num u00eaxtase quando o servo dele estava orando
ele usou mu00e9todos semelhantes em lewis uma jovem entrou em u00eaxtases repetidos nos quais ela recebeu mensagens que interessavam aos que estavam em
necessidade as quais foram passadas para duncan numa noite em que ele estava em stornoway esta jovem teve uma visu00e3o de uma mulher em agonia de alma
hu00e1 trinta quilu00f4metros dali duncan foi informado que ele deveria ir ter com ela para vu00ea la e sem qualquer pensamento para o seu pru00f3prio descanso ou
sua seguranu00e7a ele se dirigiu u00e0 aldeia e achou o quadro exatamente como lhe haviam falado e tendo encontrado a senhora que fora revelada por deus na
visu00e3o em forte convicu00e7u00e3o de pecado pregou lhe o evangelho e conduziu a a entregar se a cristo
64
Nenhuma mensagem que havia sido dada pelas visu00f5es da jovem foi falsa este era um aspecto do trabalho que duncan nu00e3o tentou encorajar ou explicar mas
ele reconheceu que era de deus e recusou interferir com isto enquanto advertia aqueles que em sua ignoru00e2ncia associavam as visu00f5es da jovem a atividade
satu00e2nica que eles estavam perigosamente perto de cometer o pecado imperdou00e1vel a saber a blasfu00eamia contra o espu00edrito santo
O au00e7ougueiro que orava
Duncan nunca deixou a ilha sem visitar os homens de orau00e7u00e3o que haviam sido tu00e3o queridos a ele no avivamento e com os quais ele tinha afinidade de
espu00edrito ele se maravilhava com o discernimento e visu00e3o mundial deles nesta ilha distante chamado a ver um deles chegou u00e0 sua casa e o ouviu no
celeiro orando pela gru00e9cia
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