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E este amor ao pru00f3ximo num mundo sujeito ao pecado seru00e1 um amor de busca de perdidos aonde quer que eles se encontrem e depois de achar para deus
aqueles que estavam mortos em seus pecados carregu00e1 los em nossos pru00f3prios ombros assim como demonstra jesus na paru00e1bola da ovelha perdida de
modo a conduzi los em seguranu00e7a para o aprisco de deus
U00c9 por isso que nu00e3o devemos permitir que a nossa justa indignau00e7u00e3o pelo pecado que hu00e1 no mundo nunca venha a nos tornar inu00fateis para
deus e para o pru00f3ximo em razu00e3o de sermos achados cheios daquele mesmo zelo hipu00f3crita que tornou os fariseus dos dias de jesus inu00fateis para deus
Devemos ter muito cuidado enquanto condenamos o pecado em nu00e3o nos tornarmos pessoas amargas e distanciadas dos pecadores porque a missu00e3o da
igreja u00e9 a mesma missu00e3o de jesus e na verdade u00e9 ele quem faz a sua obra atravu00e9s da igreja e devemos lembrar sempre que na presente
dispensau00e7u00e3o da grau00e7a deus tem sido longu00e2nimo para com todos os pecadores que se encontram perdidos na expectativa de que se arrependam de
seus pecados e assim sejam livrados da condenau00e7u00e3o u00e0 morte eterna para a vida eterna que estu00e1 em jesus cristo
Por isso jesus disse em jo 12 47 que nu00e3o veio nesta dispensau00e7u00e3o da grau00e7a enquanto ela durar julgar o mundo como juiz mas salvar como salvador
e aqui tem definido nu00e3o somente a sua missu00e3o como tambu00e9m a da sua igreja ele viru00e1 em sua segunda vinda como juiz para julgar tanto vivos
quanto mortos e atu00e9 lu00e1 devemos anunciar a todos o evangelho que u00e9 boa nova de grande alegria porque oferece salvau00e7u00e3o e nu00e3o
condenau00e7u00e3o a todas as pessoas a condenau00e7u00e3o u00e9 consequu00eancia da rejeiu00e7u00e3o voluntu00e1ria desta grande salvau00e7u00e3o
que estu00e1 sendo oferecida de modo tu00e3o gracioso por deus para todos aqueles que venham a se arrepender de seus pecados e a confiar inteiramente em cristo
como o seu u00fanico e suficiente salvador
1 as palavras do evangelho su00e3o vivas e operantes somente se nu00f3s as compreendemos corretamente e para que nu00f3s possamos aprender e entender
melhor este evangelho nu00f3s colocaremos agora diante de nu00f3s duas classes de homens isto
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