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histórico, se o que nos salva é o crer e compreender a palavra de Deus que.. de compreender que esta obriga as sociedades a reverem os princípios e as ... 2000, disponível on-line em: http://www.graal.org.pt/files/mudanca_estrutural.pdf, última ... protestante Rudolf Bultmann redigiu uma brilhante tese de doutoramento ... tal força que fazia crer, a quem a ouvia e lia, que nada é impossível357.. No ano
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