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Igreja com um reconhecimento grato dos procedimentos de deus para com a sua igreja desde os dias da antiguidade
A bondade a benignidade e a misericu00f3rdia de deus para com o seu povo su00e3o celebradas e louvadas v 7 porque apesar de tu00ea lo escolhido para ser um
povo santo que nu00e3o procedesse com falsidade de modo que se fez o salvador deles v 8 e de ter se angustiado em toda a angu00fastia do seu povo tendo enviado
o anjo da sua presenu00e7a para salvu00e1 los de suas angu00fastias sob o opressor e sob as circunstu00e2ncias difu00edceis da vida tendo lhes remido e os tomado
para si carregando os todos os dias da antiguidade v 9 no entanto em face de tanta bondade e misericu00f3rdia ainda assim se rebelaram contra ele e entristeceram o
espu00edrito santo pelo que o senhor teve que agir como um inimigo pelejando contra eles v 10 por ter lembrado da alianu00e7a que fizera com os patriarcas no
passado particularmente de moisu00e9s e do seu povo que indagavam pela sua presenu00e7a quando se retirava deles v 11 a 13 em face do arrependimento deles o
espu00edrito do senhor lhes deu descanso e guiou o seu povo para a glu00f3ria do nome do senhor v 14
Esta descriu00e7u00e3o do profeta pode ser aplicada u00e1 igreja de todas as u00e9pocas do cristianismo porque por mais que qualquer igreja local seja fiel ao
senhor sempre haveru00e1 momentos de baixa quanto u00e0 sua fidelidade na caminhada espiritual e sempre seru00e1 pela exclusiva bondade e misericu00f3rdia
do senhor que ela seru00e1 restaurada u00c9 por causa do seu grande amor e
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