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O lobo tinha lhes atacado e nu00e3o poucas estavam muito feridas a perplexidade de paulo em relau00e7u00e3o aos gu00e1latas estava fundada no fato de que eles
vinham correndo bem a carreira cristu00e3 estavam progredindo na fu00e9 e de repente por terem permitido serem removidos da sua pru00f3pria firmeza por darem
ouvidos aos judaizantes ficaram paralisados e impedidos de continuar a carreira que vinham efetuando lembremos que a nossa luta nu00e3o u00e9 contra a carne e o
sangue mas contra satanu00e1s que semeia o joio do erro enquanto dormimos isto u00e9 quando descuidamos na nossa vigilu00e2ncia e diligu00eancia as realidades
espirituais do cristianismo que se manifestam em nossa experiu00eancia real de vida operam somente pela verdade de maneira que jesus pediu ao pai que os
cristu00e3os fossem santificados e indicou o meio pelo qual o espu00edrito realizaria esta santificau00e7u00e3o a palavra da verdade jo 17 17 entu00e3o nada
alu00e9m da verdade revelada na bu00edblia pode produzir o novo nascimento do espu00edrito santo e suas operau00e7u00f5es poderosas em
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Nossa experiu00eancia real desta vida divina atu00e9 a sua plenitude conforme u00e9 da vontade de deus devemos portanto zelar pela manutenu00e7u00e3o da
verdade tal como estu00e1 revelada na palavra para que possamos garantir a manifestau00e7u00e3o e manutenu00e7u00e3o da vida abundante que recebemos da
parte de nosso senhor jesus cristo u00e0 medida que permanecemos nele e na sua palavra que u00e9 a verdade paulo esclareceu aos gu00e1latas que quem lhes
havia persuadido u00e0quela insensatez que haviam cometido nu00e3o fora o senhor que os chamou mas o diabo atravu00e9s dos seus instrumentos com o fim de
separu00e1 los da comunhu00e3o com cristo o diabo sabe quu00e3o difu00edcil u00e9 a reconciliau00e7u00e3o de um cristu00e3o desviado com o seu senhor por
isso satanu00e1s tudo faru00e1 para trazer dores aos cristu00e3os por saber que nu00e3o os teru00e1 mais consigo no inferno depois que sau00edrem deste mundo
portanto eles deveriam ter muito cuidado com o fermento do erro porque nu00e3o u00e9 necessu00e1rio muito fermento para levedar toda a massa de cristu00e3os
desviando os da verdade
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