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Deste modo o cristo que servimos u00e9 onisciente onipotente onipresente ele tudo sabe vu00ea e governa u00c9 inu00fatil tentar viver aparte da
considerau00e7u00e3o de que se deve viver de tal modo que em tudo lhe sejamos agradu00e1veis quer estando neste mundo em que nu00e3o o vemos quer no
vindouro quando o veremos face a face
187
Este empenho em se viver de modo agradu00e1vel ao senhor deve levar em conta principalmente o temor que lhe u00e9 devido porque teremos que comparecer ante
o seu tribunal no qual prestaremos contas e receberemos o louvor ou o dano de tudo o que tivermos feito por meio do corpo neste mundo seja o bem segundo a sua
vontade para recompensa seja o mal para dano ou perda de galardu00e3o
Entu00e3o pregar o evangelho com fidelidade nu00e3o u00e9 uma opu00e7u00e3o para os que su00e3o chamados mas uma honra e uma grande responsabilidade e
dever porque este nos foi encarregado da parte de deus para sermos seus embaixadores na convocau00e7u00e3o de todos os homens a se reconciliarem com ele
porque cristo u201cmorreu por todos para que os que vivem nu00e3o vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou u201d
Paulo podia afirmar este ensino com toda a autoridade porque ele foi o u00faltimo dos apu00f3stolos que nu00e3o havia conhecido a jesus em seu ministu00e9rio
terreno e no entanto conforme ele pru00f3prio diz em suas epu00edstolas havia aprendido o evangelho pela revelau00e7u00e3o que lhe fora feita pelo pru00f3prio
senhor em espu00edrito e que havia trabalhado muito mais para o senhor do que todos os demais apu00f3stolos e o pru00f3prio pedro reconheceu a profundidade do
conhecimento de jesus que paulo havia alcanu00e7ado
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