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Foi exatamente isto o que se deu com paulo quando pregou aos judeus de corinto que haviam rejeitado o evangelho ele lhes disse
U201c mas resistindo e blasfemando eles sacudiu as vestes e disse lhes o vosso sangue seja sobre a vossa cabeu00e7a eu estou limpo e desde agora parto para os
gentios u201d at 18 6
Paulo declarou a eles ter cumprido o seu dever para com eles e que os deixaria perecer na incredulidade deles paulo tinha sido impulsionado em seu espu00edrito a
pregar cristo a eles v 5 mas eles nu00e3o somente o rejeitaram como tambu00e9m blasfemaram v 6 motivo pelo qual paulo lhes disse que se voltaria para os gentios
Paulo tinha feito a sua parte e estava limpo do sangue das almas deles porque tinha como um atalaia fiel advertido a todos eles e assim livrou a sua pru00f3pria alma
de qualquer juu00edzo de deus
Os judeus nu00e3o podem reclamar porque a oferta da grau00e7a do evangelho foi feita primeiramente a eles e de igual modo nu00e3o podem reclamar todos
aqueles que tanto entre judeus e gentios ainda hoje recusam aceitar a salvau00e7u00e3o que estu00e1 sendo pregada pelos atalaias fiu00e9is do senhor nu00e3o
importa quantos sejam os recusadores porque estamos avisados que os u00faltimos dias seriam como os dias de nou00e9 em que as pessoas se recusavam a dar
ouvidos u00e0 verdade e se arrependerem de seus pecados mas nou00e9 cumpriu fielmente o seu ministu00e9rio de pregoeiro da justiu00e7a mesmo em face do
endurecimento de toda aquela gerau00e7u00e3o que pereceu no dilu00favio cumpramos portanto fielmente o nosso dever de atalaias de deus e estaremos com isto
livrando a nu00f3s mesmos de sermos achados culpados diante de deus pelos que se perderam sem que ouvissem dos nossos lu00e1bios o testemunho da verdade

Back to Top

CHALLENGE
Page 1/1

