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na insignificu00e2ncia e transitoriedade das riquezas deste mundo e como qualquer outro crente deveriam se gloriar so
cristo ora se todos os crentes foram comprados pelo precioso sangue de cristo eles devem consagrar suas vidas e tudo

tu00eam um duplo dever de se consagrem e todos os seus bens porque devem fazu00ea lo como crentes e tambu00e9

abundu00e2ncia de bons trabalhos boas obras estu00e1 diante de nu00f3s mas isto exigiru00e1 de nu00f3s a consagra

somos provados nisto tendo uma esposa e filhos para cuidar nossa fidelidade seru00e1 provada pelo senhor para que n

nossos deveres seja em relau00e7u00e3o u00e0 nossa famu00edlia seja em relau00e7u00e3o u00e0 igreja nu00e3o po
do outro mas executar a ambos com a mesma devou00e7u00e3o e amor a vontade de deus u00e9 que fazendo o bem
homens tolos aqueles ministros especialmente que tu00eam rendas maiores devem fazer um maior bem
Como vocu00ea pode pregar contra a falta de misericu00f3rdia enquanto vocu00ea u00e9 desapiedado
como vocu00ea pode pregar que o amor nu00e3o deve ser somente de palavras mas de fato e de verdade se
vocu00ea nu00e3o abre sua mu00e3o ao irmu00e3o necessitado
4 nu00f3s somos tristemente culpados de subestimar a unidade e paz de toda a igreja como podemos ter e
preservar esta unidade pela qual o senhor morreu e pela qual ele intercede vivendo nu00f3s em
procedimento mundano nas mesmas pru00e1ticas e em companhia daqueles que su00e3o do mundo
nu00e3o u00e9 nossa obrigau00e7u00e3o recusar qualquer participau00e7u00e3o nos pecados daqueles

que vivemAnd
na impureza
u00c9 preciso
estar com as pessoas
do mundo
para ajudu00e1
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a hu00e1 poucos textos da bu00edblia que sejam mais usados
que
aquele onde o apu00f3stolo paulo afirma que aquele que nu00e3o cuida dos seus e
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especialmente dos da sua pru00f3pria casa tem negado a fu00e9 e u00e9 pior do que o infiel mas isto deve ser entendido em seu contexto e nu00e3o servir de
pretexto para se servir exclusivamente aos de nossa casa paulo estu00e1 dizendo neste texto que aqueles que tu00eam viu00favas crentes nu00e3o devem
sobrecarregar a igreja com o sustento das mesmas quando estu00e1 no poder deles cuidar delas
b vocu00ea pode educar seus filhos do mesmo modo que outras pessoas o fazem de modo que eles possam obter o seu pru00f3prio sustento trabalhando
honestamente eu sei que sua caridade e cuidado tu00eam que comeu00e7ar em casa mas nu00e3o deve terminar lu00e1 vocu00ea u00e9 chamado a fazer o melhor
que vocu00ea possa para educar seus filhos para que eles possam ser capazes de serem muito u00fateis para deus mas nu00e3o para tornu00e1 los ricos nem
reprimir outros trabalhos necessu00e1rios de caridade somente para fazer uma provisu00e3o maior para eles deve haver alguma proporu00e7u00e3o entre a
provisu00e3o que nu00f3s fazemos para nossas famu00edlias e a que fazemos para a igreja de cristo um corau00e7u00e3o abnegado verdadeiramente caridoso que
tem dedicado tudo o que tem a deus seria o melhor juiz das proporu00e7u00f5es devidas
Eu nu00e3o poria nenhum homem em extremos mas neste caso a carne e o sangue fazem os bons homens tu00e3o parciais que eles levam os deveres deles que
su00e3o a propu00f3sito deveres de muito grande valor e peso a extremos se vaidades mundanas nu00e3o nos encobrissem nu00f3s poderu00edamos ser detidos
quando um dever pu00fablico ou outro maior bem nos chama a negar a nu00f3s mesmos e nossas famu00edlias por que nu00f3s nu00e3o deveru00edamos viver
mais como vivem os que su00e3o mais pobres no mundo em lugar de deixar esses trabalhos necessu00e1rios e de maior utilidade sem serem feitos por causa da
nossa provisu00e3o abundante mas se nu00f3s consultamos em pontos de dever u00e0 carne e o sangue qual deliberau00e7u00e3o daremos pode ser conhecida
facilmente a carne e o sangue nos falaru00e1 que nu00f3s temos que ter uma competu00eancia e dignidade financeira correspondente u00e0 de um ministro
competu00eancia e dignidade estas que em muitos homens piedosos nu00e3o u00e9 maior do que a do rico citado na paru00e1bola de lc 16 19 se eles nu00e3o
estiverem trajados com o que houver de melhor e se nu00e3o viverem suntuosamente eles nu00e3o tu00eam competu00eancia um homem que prega uma coroa
imortal nu00e3o deveria andar muito em busca de vaidades transitu00f3rias e aquele que prega a insignificu00e2ncia e o desprezo das riquezas deveria estar
envolvido com elas e mostrar isto atravu00e9s da sua vida tiago e paulo dizem que mesmo os crentes que su00e3o ricos nu00e3o devem colocar a sua confianu00e7a
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