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Estu00e3o expostos a se encontrar mais cedo ou mais tarde com algumas chamadas ao dever que su00e3o
contru00e1rias aos ditames da carne e do sangue
3 o jugo de suas dispensau00e7u00f5es isto ninguu00e9m pode suportar como deveria mas somente
aqueles que tu00eam vindo ao senhor u00c9 natural para nu00f3s estarmos descontes e preocupados is 51
20 quando estamos sob afliu00e7u00f5es crentes tambu00e9m tu00eam sua carne fraca quando seus
espu00edritos estu00e3o dispostos ainda veem suficientes razu00f5es para a submissu00e3o e eles sabem
onde buscar a grau00e7a a afliu00e7u00e3o u00e9 um teste que revela o que u00e9 o espu00edrito de um
homem o hipu00f3crita pode manter uma aparu00eancia de verdadeira piedade enquanto todas as coisas
correrem suavemente na direu00e7u00e3o dos seus desejos mas em problemas agudos a mu00e1scara
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Contudo este zelo fervoroso geralmente sofre abatimentos pois somos carne bem como espu00edrito e hu00e1 algumas circunstu00e2ncias que se destinam a provar
os que se consagram ao evangelho motivo porque pode ser denominado com propriedade por u201cjugou201d isto certamente vai mover a oposiu00e7u00e3o do
mundo e provavelmente pode interferir em nossas preferu00eancias pessoais mais queridas e ameau00e7ar os nossos interesses temporais mais necessu00e1rios 2
tim 3 12 mat 10 36
2 o jugo de seus preceitos estes a alma graciosa os aprova e neles se deleita e ainda somos renovados mas em parte e quando os mandamentos de cristo estu00e3o
em direta oposiu00e7u00e3o u00e0 vontade do homem ou que o leve a sacrificar um olho direito ou a mu00e3o direita contudo o senhor faru00e1 certamente que
eles sejam vitoriosos no final ainda que lhes custe um esforu00e7o de modo que quando eles estu00e3o sensatos do quanto eles tu00eam do poder do senhor
operando neles e lhes capacitando a vencer ao mesmo tempo ele tu00eam uma viva convicu00e7u00e3o de sua pru00f3pria fraqueza abrau00e3o creu em deus e
tinha prazer em obedecer mas quando lhe foi ordenado que sacrificasse seu u00fanico filho isto nu00e3o foi uma provau00e7u00e3o fu00e1cil de sua sinceridade e
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