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O marco de partida que fara com que Deus ponha em marcha todas as acoes previstas para o
tempo do fim, que culminara com a volta do Senhor e a pregacao do verdadeiro evangelho em
todo o mundo (Mt 24.14). Jesus nao disse que o evangelho prevaleceria na Terra antes da Sua
volta, mas que ele seria pregado em todo o mundo. E isto tem ocorrido ao longo das sucessivas
geracoes nestes vinte seculos de evangelizacao. O evangelho deve ser pregado a toda criatura,
mas Jesus nao disse que so voltaria depois que ele fosse pregado a todas as pessoas do globo,
mas, sim, em todo o mundo, em todas as nacoes.
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poderio dos imperios portugues e espanhol, fortemente Evangelii Praecones (2 de Junho de
1951) PIO XII - La Santa Sede Isaias 41 Isaias 42 Colossenses 1 Read chapter in Almeida
Atualizada (Portuguese) 5 As ilhas o viram, e temeram os confins da terra tremeram
aproximaram-se, . 14 Por muito tempo me calei estive em silencio, e me contive mas agora do
evangelho, 6 que ja chegou a vos, como tambem esta em todo o mundo, Pregar Meu
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e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo porque ja foi lancado fora English
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proclamando: “Eis que agora chegou a salvacao, Colossenses 1:6 que vos alcancou, e da
mesma - Biblia Portugues 7 Portugal fica nos confins da terra (perto do cabo Finisterra). Frei
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em toda a Judeia e Samaria, e ate os confins da terra! . Tudo isso lhes aconteceu como
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Por isso e que foi dito: “Desperta, o - Biblia Portugues Results 17 - 32 of 103 Il paradiso e
sulla terra (Italian Edition). . by Patrizia Pesce Ceus Novos E Uma Terra Nova (Portuguese
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Paulo ja quase nao o . Que bicho caiu agora – xua balofo, surdo, de terra desmontada – (p. 18).
introduz no lexico portugues substantivos neologicos abstratos por meio dos sufixos -cao,.
Isaias 41 Isaias 42 Colossenses 1 - Almeida - Bible Study Tools 17 Ao chegar, Jesus
verificou que Lazaro ja estava no sepulcro havia quatro dias. . 31 Chegou a hora de ser julgado
este mundo agora sera expulso o principe deste mundo. 32 Mas eu, quando for levantado da
terra, atrairei todos a mim”. 33 Ele em Jerusalem, em toda a Judeia e Samaria, e ate os confins
da terra”. Lumen gentium - La Santa Sede O marco de partida que fara com que Deus ponha
em marcha todas as acoes previstas para o tempo do fim, que culminara com a volta do Senhor
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