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contentamento e gratidu00e3o em seus corau00e7u00f5es mesmo que sejam rejeitados perseguidos tanto eles quanto

estu00e1 determinado por deus que a obra do evangelho deve prosseguir em meio a resistu00eancias e fortes oposiu00

devem estar armados em pensamento que deveru00e3o suportar oposiu00e7u00f5es com alegria e contentamento pelo

humanos estamos sujeitos a nos entristecer ao recebermos oposiu00e7u00e3o por causa do nosso amor ao senhor e ao

desanimados a ponto de desistir de amar os pecadores e batalhar pela salvau00e7u00e3o de suas almas intercedendo e

orau00e7u00e3o incessante a grau00e7a do senhor nos fortaleceru00e1 em todas as circunstu00e2ncias caso seja acha

permanecermos fiu00e9is em tudo o que possamos ter que sofrer e suportar o espu00edrito santo fortaleceru00e1 e ale
sofrimento e renovaru00e1 a nossa esperanu00e7a e fu00e9 de modo que levemos a obra de
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Muitos se encontre nu00e3o em promover o reino de deus e a sua justiu00e7a mas em achar prazer nas atividades que desenvolvem em si mesmas de modo que
quando su00e3o contrariados ou sentem que os resultados nu00e3o su00e3o os esperados quanto ao sucesso que deveriam ter conforme sua imaginau00e7u00e3o
tornam se desanimados insatisfeitos e nu00e3o dispostos a levar a obra adiante o foco estava incorreto e dau00ed a razu00e3o da sua frustrau00e7u00e3o se
estivesse corretamente no senhor ficariam satisfeitos por terem agido com obediu00eancia e fidelidade a ele deixando os resultados em suas mu00e3os divinas pois
se colhessem pouco ou muito em seus esforu00e7os estariam contentes por saberem e sentirem em espu00edrito que deus estava agradado da fidelidade deles afinal
tudo o que podemos fazer u00e9 semear e regar pois o resultado do crescimento depende exclusivamente da aplicau00e7u00e3o do poder de deus e da forma como
as pessoas recebem nosso testemunho de cristo e da sua palavra quanto a isto se paulo e todos os apu00f3stolos fossem dirigir seus esforu00e7os em razu00e3o da
plena aceitau00e7u00e3o por todos da palavra que pregaram u00e9 bem certo que teriam abandonado o ministu00e9rio logo no inu00edcio porque nu00e3o foram
poucos os que nu00e3o somente resistiram u00e0 pregau00e7u00e3o como os perseguiram
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Que cada um se dedique com zelo e fidelidade ao ministu00e9rio que recebeu do senhor para cumprir e que permaneu00e7a na sua realizau00e7u00e3o com
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