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que aquele que recebe cristo com todos os seus mu00e9ritos u00e9 reconciliado com deus e absolvido da condenau00e

dom do espu00edrito santo estu00e1 vestido com uma justiu00e7a celestial para que possa caminhar em novidade de v

u201ccru00ea naquele que me enviouu201d serve para confirmar a autoridade do evangelho quando cristo testifica que

nu00e3o foi inventada por homens como ele em outro lugar diz que o que ele fala nu00e3o u00e9 dele mesmo mas foi e
U201ce nu00e3o entraru00e1 em condenau00e7u00e3ou201d hu00e1 aqui um contraste implu00edcito
entre a culpa da qual todos nu00f3s somos naturalmente responsu00e1veis e a absolviu00e7u00e3o
incondicional que obtemos por meio de cristo pois se todos nu00e3o fossem passu00edveis de
condenau00e7u00e3o para que propu00f3sito serviria livrar dela aqueles que creem em cristo assim o
significado u00e9 que estamos alu00e9m do perigo de morte porque somos absolvidos pela grau00e7a de
cristo e portanto embora cristo santifique e nos regenere pelo seu espu00edrito em novidade de vida mas
aqui ele menciona especialmente o perdu00e3o incondicional dos pecados no qual somente a felicidade dos
homens consiste por que entu00e3o um homem comeu00e7a a viver quando tem sido reconciliado com deus
e como u00e9 que deus nos amaria se ele nu00e3o perdoasse nossos pecados
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A vida eterna u00e9 por ouvir e crer no evangelho comentu00e1rio de jou00e3o 5 24
U201cem verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e cru00ea naquele que me enviou tem a vida eterna nu00e3o entra em juu00edzo mas passou da
morte para a vida u201d jou00e3o 5 24
U201caquele que ouve a minha palavrau201d aqui descreve se a forma e modo de honrar a deus para que ninguu00e9m possa pensar que consiste unicamente em
qualquer desempenho exterior ou em cerimu00f4nias fru00edvolas porque a doutrina do evangelho parece como um cetro de cristo pelo qual ele governa os crentes a
quem o pai tem feito seus su00faditos e esta definiu00e7u00e3o u00e9 eminentemente digna de nota nada u00e9 mais comum do que uma falsa profissu00e3o de
cristianismo mesmo porque hu00e1 muitos que se intitulam lu00edderes religiosos cristu00e3os que su00e3o os inimigos mais inveterados de cristo por fazerem uma
ostentau00e7u00e3o presunu00e7osa do seu nome mas aqui cristo nu00e3o exige de nu00f3s nenhuma outra honra que nu00e3o seja a de obedecer ao seu
evangelho por isso segue se que toda a honra que hipu00f3critas concedem a cristo u00e9 senu00e3o o beijo de judas porque ele traiu o seu senhor embora eles
possam chamu00e1 lo cem vezes de rei ainda assim o privam de seu reino e de todo o seu poder quando nu00e3o exercem fu00e9 no evangelho
U201ctem a vida eternau201d por estas palavras ele elogia igualmente o fruto da obediu00eancia para que possamos estar mais dispostos a lhe obedecer porque
quem deveria estar tu00e3o endurecido como para nu00e3o se submeter voluntariamente a cristo quando a recompensa da vida eterna u00e9 oferecida a ele e no
entanto vemos quu00e3o poucos hu00e1 que garantem para si mesmos tu00e3o grande bondade tu00e3o grande u00e9 a nossa depravau00e7u00e3o que
escolhemos morrer de vontade pru00f3pria do que nos rendermos u00e0 obediu00eancia ao filho de deus para que sejamos salvos pela sua grau00e7a ambos
portanto estu00e3o aqui incluu00eddos por cristo o manto de devou00e7u00e3o e adorau00e7u00e3o sincera que ele requer de nu00f3s e o mu00e9todo pelo qual
ele nos restaura a vida porque nu00e3o seria suficiente entender o que ele anteriormente ensinou que ele veio para ressuscitar os mortos a nu00e3o ser que
tambu00e9m saibamos a maneira pela qual ele nos restaura a vida agora ele afirma que a vida u00e9 obtida pelo ouvir a sua palavra e por ouvir a palavra ele quer se
referir u00e0 fu00e9 como ele logo em seguida declara mas a fu00e9 tem a sua sede nu00e3o nos ouvidos mas no corau00e7u00e3o de onde deriva a fu00e9
tu00e3o grande poder ju00e1 anteriormente explicado devemos sempre considerar o que u00e9 que o evangelho nos oferece para que nu00e3o nos surpreendamos
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