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uma grande multidu00e3o que ouve o evangelho e preferem o pecado e nu00e3o o poder salvador desse evangelho
Pode haver algumas pessoas aqui tambu00e9m de outro tipo que preferem as ganu00e2ncias se reduz a isto
se realmente se convertem no povo de deus nu00e3o poderiam fazer no negu00f3cio o que agora pensam
que o seu negu00f3cio requer que fau00e7am se verdadeiramente se converteram em crentes se
tornaru00e3o por suposto honestos mas seu negu00f3cio nu00e3o renderia u2013 dizem eles u2013 se fosse
manejado sobre princu00edpios honestos ou u00e9 um negu00f3cio de tal natureza u2013 e hu00e1 alguns
desse tipo u2013 que nu00e3o deveriam se dizer em absoluto cristu00e3os
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Iv e agora vou concluir o sermu00e3o com o seguinte tema que hu00c1 indubitavelmente muitos aqui que neste dia preferem a barrabu00c1s e nu00c3o a nosso
senhor jesus cristo
Primeiro queridos amigos permitam me expor o seu caso quero descrevu00ea lo honestamente mas ao mesmo tempo descrevu00ea lo de tal maneira que possam ver
seu pecado nele e enquanto estou fazendo isto meu objetivo seru00e1 debater com vocu00eas para o senhor transformar a sua vontade
Temo que hu00e1 muitos aqui que preferem o pecado antes do que a cristo poderia dizer sem necessidade de adivinhar que eu sei que hu00e1 alguns aqui que seriam
seguidores de cristo hu00e1 muito tempo mas preferiram a bebedeira nu00e3o u00e9 sempre nu00e3o u00e9 a cada dia nu00e3o u00e9 nem sequer a cada semana
mas hu00e1 ocasiu00f5es quando eles sentem como se devessem se reunir com os amigos e como resultado inevitu00e1vel regressam para casa intoxicados eles se
envergonham deles mesmos chegaram a expressar isto chegaram tu00e3o longe como para orar a deus pedindo grau00e7a para vencer seu hu00e1bito mas depois
de experimentarem convicu00e7u00f5es durante anos nu00e3o avanu00e7aram atu00e9 o momento uma vez pareceu como se tivessem vencido durante muito
tempo houve uma abstinu00eancia desse vu00edcio mas regressaram para a sua necessidade preferiram esse bestial vu00edcio degradante disse bestial insulto
u00e0s bestas pois nu00e3o su00e3o culpu00e1veis de vu00edcios como esse eles preferem este vu00edcio degradante do que a jesus ali estu00e1 a bebedeira a
vejo refletida diante de mim com toda a sua insensatez com sua avidez e sua imundu00edcia mas o homem escolhe tudo isso e ainda que tenha conhecido
mentalmente algo relativo u00e0 beleza e excelu00eancia de cristo virtualmente diz de jesus u201cnu00e3o a este homem senu00e3o u00e0 embriaguezu201d
Logo hu00e1 outros casos nos quais uma lascu00edvia favorita reina suprema em seus corau00e7u00f5es os homens conhecem o mal do pecado e tu00eam uma boa
causa para conhecu00ea lo eles tambu00e9m conhecem algo da dou00e7ura da religiu00e3o pois nunca estu00e3o mais felizes do que quando se reu00fanem com o
povo de deus e u00e0s vezes regressam para casa depois de um solene sermu00e3o especialmente se faz referu00eancia ao seu vu00edcio e sentem u201cdeus falou
u00e0 minha alma hoje e sou conduzido para um lugar mais altou201d mas apesar disto a tentau00e7u00e3o vem outra vez e caem como cau00edram antes temo
que hu00e1 alguns de vocu00eas a quem nenhum argumento convenceru00e1 jamais ficaram tu00e3o firmes sobre este mal que seru00e1 sua eterna ruu00edna mas
oh pensem como se veru00e1 isto quando estiverem no inferno u201ceu preferi a esse malvado barrabu00e1s da lascu00edvia ao invu00e9s das belezas e das
perfeiu00e7u00f5es do salvador que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido u201d e contudo este u00e9 o caso nu00e3o de alguns senu00e3o de
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