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3 outra classe que demanda ajuda especial su00e3o os crentes que estu00e3o cau00eddos em algum pecado escandal
deles e diligu00eancia mostrando que eles perderam o amor anterior deles casos de apostasia u00e9 algo
muito triste nossa diligu00eancia deve ser muito grande para a recuperau00e7u00e3o deles u00c9 muito
triste vu00ea los perder a plenitude da vida de deus e se tornarem u00fateis a satanu00e1s e u00e0 sua
causa u00c9 triste ver que todo nosso trabalho veio dar nisto e que quando nu00f3s sofremos para formar
cristo neles e tu00ednhamos tantas esperanu00e7as neles e ao final sermos frustrados de tal forma u00c9
muito triste acima de tudo pensar que deus deveria ser desonrado assim por aqueles a quem ele tanto amou
e pelos quais ele tem feito tanto e que cristo deveria ser ferido assim na casa dos seus pru00f3prios amigos
nu00f3s devemos restabelecer esses que su00e3o colhidos numa falta no espu00edrito de mansidu00e3o e
ainda agir para que a ferida seja curada completamente e as juntas sejam bem fixadas novamente por mais
dor que isto possa causar nu00f3s temos especialmente que olhar para a honra do evangelho e ver que eles
du00e3o tal evidu00eancia de verdadeiro arrependimento e se fazem uma confissu00e3o voluntu00e1ria e
plena relativa ao pecado deles que alguma reparau00e7u00e3o seja feita assim u00e0 igreja e a
profissu00e3o santa deles por causa da ferida que eles causaram no corpo do senhor muita habilidade u00e9
requerida para restaurar tais almas
4 a u00faltima classe que devemos citar aqui como requerendo nossa atenu00e7u00e3o u00e9 o forte
porque eles tambu00e9m tu00eam necessidade de nossa ajuda em parte para preservar a grau00e7a que
eles tu00eam em parte para ajudu00e1 los a progredirem ainda mais e em parte para usarem melhor a
foru00e7a deles no serviu00e7o de cristo e para ajudarem os seus irmu00e3os e tambu00e9m encoraju00e1
los a perseverarem para que possam receber a coroa

estes
su00e3o
do trabalho ministerial e a respeito de cada um deles nu00f3s devemos dar
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A foru00e7a dos crentes na grau00e7a u00e9 a honra da igreja quando eles su00e3o inflamados com o amor de deus e vivem por uma fu00e9 viva e eficaz e deixam
de lado os lucros e honras do mundo e amam se uns aos outros fervorosamente com um corau00e7u00e3o puro e podem se suportar perdoando se mutuamente e
sofrer alegremente pela causa de cristo e estudar para fazer o bem e agir com mansidu00e3o e sem malu00edcia no mundo estando prontos para serem servir todos
os homens para o bem deles enquanto se esforu00e7am em todas as coisas para ganhu00e1 los para cristo e ainda se privando da aparu00eancia do mal e
temperando todas suas au00e7u00f5es com uma doce mistura de prudu00eancia humildade zelo e temor divino u2013 quu00e3o honrosa seru00e1 a profissu00e3o
deles isso que u00e9 um ornamento para a igreja e quu00e3o u00fatil u00e9 para deus e o homem os homens creriam mais ru00e1pido que o evangelho u00e9 do
cu00e9u se eles vissem mais tais efeitos dele nos corau00e7u00f5es e vidas daqueles que o professam o mundo pode ler melhor a natureza da religiu00e3o na vida de
um homem do que na bu00edblia aquele que nu00e3o obedece a palavra pode ser ganho pela conversau00e7u00e3o de alguu00e9m que seja eminente na piedade
entu00e3o u00e9 uma parte mais importante de nosso trabalho trabalhar mais o interior e polir e aperfeiu00e7oar os santos para que eles possam ser fortes no senhor
e serem u00fateis no serviu00e7o do seu mestre
2 outra classe de crentes que necessita de nossa ajuda especial u00e9 a daqueles que trabalham debaixo de um pouco de pecados pessoais que faz com que se
tornem uma dificuldade para outros e um fardo para si mesmos ai hu00e1 muitos crentes como estes alguns su00e3o dominados especialmente pelo orgulho e outros
por pensamentos mundanos alguns por desejos sensuais e outros por outros tipos de paixu00f5es reprovu00e1veis agora u00e9 nosso dever ajudar a todos eles
atravu00e9s de dissuasu00f5es e dando lhes direu00e7u00f5es satisfatu00f3rias sobre o remu00e9dio que deveru00e3o usar ajudu00e1 los a terem maior
domu00ednio sobre os seus pecados nu00f3s somos os lu00edderes do exu00e9rcito de cristo contra os poderes do inferno e temos que resistir a todos os trabalhos
das trevas aonde quer que nu00f3s os achemos ainda que nos filhos da luz quanto mais nu00f3s os amarmos mais nu00f3s devemos nos manifestar contra isto
fazendo oposiu00e7u00e3o aos pecados deles isto deve ser feito sem nenhuma du00favida mas com muita prudu00eancia contudo deve ser feito
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