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Construir sua casa com u00e1gua u00e9 como construir sua salvau00e7u00e3o com pobres coisas como essas elas su00e3o boas o bastante para vocu00ea quando
vocu00ea u00e9 salvo mas se vocu00ea procura salvau00e7u00e3o nelas elas seru00e3o para vocu00ea como pou00e7os sem u00e1gua nuvens sem chuva
u00e1rvores secas duas vezes mortas arrancadas pelas rau00edzes qualquer que seja seu caminho de salvau00e7u00e3o u2013 porque hu00e1 milhares de
invenu00e7u00f5es do homem pelas quais eles procuram se salvar qualquer que seja ele ouu00e7a a sentenu00e7a de morte dela a partir desse versu00edculo
u201cnu00e3o hu00e1 salvau00e7u00e3o em nenhum outro porque abaixo do cu00e9u nu00e3o existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa
que sejamos salvosu201d
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Ii agora isso me leva ao fato positivo o qual u00e9 inferido no texto em outras palavras hu00e1 salvau00e7u00e3o em jesus cristo certamente quando eu fau00e7o
esse enunciado eu posso exclamar em seguida a canu00e7u00e3o dos anjos e dizer u201cglu00f3ria a deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a
quem ele quer bem u201d lucas 2 14 aqui hu00e1 milhares de misericu00f3rdias unidas em uma nesse doce doce fato u2013 que hu00e1 salvau00e7u00e3o em jesus
cristo eu me esforu00e7aria agora para dividir com qualquer alma aqui presente que mantu00e9m uma du00favida em relau00e7u00e3o a sua salvau00e7u00e3o em
jesus cristo eu queria destacar e dirigir a vocu00ea carinhosamente e seriamente eu quero me esforu00e7ar para mostrar lhe que vocu00ea ainda pode ser salvo e
que em cristo hu00e1 salvau00e7u00e3o para vocu00ea
Eu conheu00e7o vocu00ea pecador vocu00ea tentou encontrar o caminho para o cu00e9u e o perdeu vocu00ea realizou milhares de truques deslumbrantes para
enganar se e mesmo assim nunca conseguiu uma base su00f3lida de conforto para os seus pobres pu00e9s cansados e agora cercados pelos seus pecados vocu00ea
nu00e3o u00e9 capaz de erguer os olhos a culpa estu00e1 como um fardo pesado em suas costas e seus dedos estu00e3o em seu lu00e1bios para vocu00ea nu00e3o
ousar gritar por perdu00e3o vocu00ea tem medo de falar sob pena de sua pru00f3pria boca que vocu00ea deve ser condenado satanu00e1s murmura em seus
ouvidos u201ctudo estu00e1 sobre vocu00ea u2013 nu00e3o hu00e1 misericu00f3rdia para quem u00e9 como vocu00ea u2013 vocu00ea estu00e1 condenado e
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