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Laodiceia tem sido guiada por falsos profetas que lhe falam de coisas agradu00e1veis uma vez que os falsos profetas su00e3o comerciantes de almas conforme pedro
a eles se refere em sua segunda epu00edstola eles falam coisas que estu00e3o na 8iblia mas ocultam aquelas que su00e3o desagradu00e1veis para a carne nu00e3o
repreendem nu00e3o exortam nu00e3o disciplinam nu00e3o confrontam o pecado em todas as suas formas nu00e3o requerem como o senhor deles requer uma
santificau00e7u00e3o genuu00edna baseada na renu00fancia ao ego e u00e0s paixu00f5es carnais e o carregar diu00e1rio da cruz eles nu00e3o confrontam o
pecado sexual e todas as demais formas de pecado que exigem muita determinau00e7u00e3o para serem deixadas eles quando nu00e3o apontam para prosperidade
terrena por amor ao dinheiro fazem da felicidade pessoal o grande propu00f3sito da vida do crente neste mundo quando o senhor ensinou claramente que aquele que
amar a sua vida vai perdu00ea la
158
Filadu00e9lfia persevera falando como para um deserto como uma gota de verdade caindo num grande oceano de engano pois tem pouca foru00e7a sofre e padece
por ver a condiu00e7u00e3o de seus irmu00e3os na fu00e9 sendo iludidos pela velha serpente fica entristecida por vu00ea los enganados pensando que estu00e3o
agradando ao seu senhor que por eles sofreu e morreu para que seguissem os seus passos suportando com paciu00eancia os mesmos sofrimentos e
perseguiu00e7u00f5es que ele sofreu por sustentar a verdade no meio de uma gerau00e7u00e3o incru00e9dula certamente a gerau00e7u00e3o em que vivemos
nu00e3o u00e9 em nada melhor do que aquela em que ele realizou o seu ministu00e9rio terreno
Que o senhor tenha misericu00f3rdia de nu00f3s e que nos desperte para a necessidade de comprar nele o colu00edrio espiritual pelo qual poderemos ver e entender
a nossa real condiu00e7u00e3o e a necessidade que temos de sermos enriquecidos pela sua grau00e7a para que possamos adquirir a veste de justiu00e7a de sua
mu00e3os para cobrir a nossa nudez espiritual da qual deveru00edamos nos envergonhar diante de deus e dela nos arrependermos
Quu00e3o enganoso u00e9 o corau00e7u00e3o quem o conhece senu00e3o somente o senhor pois podemos pensar que estamos vivendo para o propu00f3sito de
deus quando na verdade ainda nos encontramos vivendo para realizar os nossos pru00f3prios propu00f3sitos
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