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Todavia aqueles que se encontram debaixo da ira de deus a saber todo aquele que nu00e3o foi justificado pelo sangue de jesus por meio do qual temos paz com ele
por meio da fu00e9 nu00e3o podem contar com esta proteu00e7u00e3o assim seru00e3o presas fu00e1ceis especialmente dos encantos enganosos de uma boca que
promete fidelidade mas tem somente o adultu00e9rio no seu corau00e7u00e3o
Casamentos sem conta su00e3o desfeitos no mundo por conta de adultu00e9rios o que nu00e3o u00e9 algo muito comum de se ver entre verdadeiros crentes
tementes a deus que tu00eam o matrimu00f4nio instituu00eddo por ele como sendo digno de toda a honra pois sabem que ele detesta o divu00f3rcio
Dizem que o matrimu00f4nio em face dos muitos divu00f3rcios em nossos dias tornou se uma instituiu00e7u00e3o falida mas na verdade nunca foi ou seru00e1
senu00e3o somente para aqueles que se encontram debaixo da ira do senhor e nu00e3o podem contar com a sua proteu00e7u00e3o com aquela
transformau00e7u00e3o de caru00e1ter que u00e9 essencial para a preservau00e7u00e3o em amor de uma uniu00e3o a dois
15 a estultu00edcia estu00e1 ligada ao corau00e7u00e3o do menino mas a vara da correu00e7u00e3o a afugentaru00e1 dele
Esta u00e9 uma triste realidade a saber que a corrupu00e7u00e3o estu00e1 emaranhada em nossa natureza o pecado u00e9 algo que penetrou em nossa
existu00eancia u00e9 um alienu00edgena que invadiu o plano original de deus para que vivu00eassemos somente em obediu00eancia u00e0 sua santa vontade pela
condiu00e7u00e3o de termos um corau00e7u00e3o isento de toda forma de maldade
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