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O segundo ato da providu00eancia de deus cooperau00e7u00e3o
O segundo ato da providu00eancia u00e9 a cooperau00e7u00e3o concurso isto u00e9 a concordu00e2ncia do poder de deus com os movimentos das suas criaturas
todas as criaturas tu00eam recebido uma existu00eancia independente e u00fanica de deus de modo a mover se em uma forma u00fanica para si mesmas elas se
pu00f5em em movimento como o homem por exemplo anda fala e trabalha u2013 tudo o que ele faz de si mesmo desde que cada criatura existe no entanto pelo
poder energizante e preservau00e7u00e3o de deus e nu00e3o seria capaz de existir sem isso a atividade de cada criaturas acontece pela influu00eancia do
cooperativo poder de deus sem o qual nu00e3o seria capaz de se mover assim como u00e9 a sua maneira de existu00eancia assim tambu00e9m u00e9 a sua forma
de movimento pois tanto existu00eancia e movimento su00e3o dependentes de deus
nota do tradutor a tal respeito tive a oportunidade de aprender pela grau00e7a do senhor que atu00e9 mesmo o ato de respirarmos procede do fato de ele nos
permitir que assim o fau00e7amos pois para aprender melhor acerca da sua providu00eancia atu00e9 nas coisas que nos parecem as mais simples e naturais fiquei
vu00e1rias semanas com muita dificuldade de respirar sendo me uma experiu00eancia muito desconfortante e angustiante e todos os exames apontavam para o fato
de que desfrutava de boa sau00fade fu00edsica e que
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