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O fez e nunca poderu00e1 porque jesus nu00e3o morreu por eles tudo na terra que u00e9 bom e agradu00e1vel proclama que estamos no domu00ednio da
misericu00f3rdia tudo aponta para a cruz como seu meio e para o cu00e9u como seu desu00edgnio as belezas da natureza e as generosidades da providu00eancia
bem como as mais ricas bu00eanu00e7u00e3os da grau00e7a tudo u00e9 expressu00e3o de uma divina benevolu00eancia testemunhos da boa vontade de deus e
evidu00eancias para os propu00f3sitos de seu corau00e7u00e3o para conosco num mundo mais brilhante e mais feliz
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Todos os negu00f3cios de deus na providu00eancia conosco aqui estu00e3o ligados aos seus propu00f3sitos de grau00e7a e estes tu00eam referu00eancia u00e0
mediau00e7u00e3o de cristo u00c9 realmente delicioso muito agradu00e1vel ver tudo fluindo para nu00f3s nossa sau00fade nossa propriedade nossos amigos nossa
respeitabilidade tudo emanando do amor que foi manifestado em nossa redenu00e7u00e3o todos dourados com a glu00f3ria daquela cruz na qual o salvador amou e
morreu de modo que parece evidente que todos os homens e o mundo inteiro participam em algum sentido e algum grau dos benefu00edcios da morte de cristo
Toda a terra u00e9 o domu00ednio da misericu00f3rdia porque nosso senhor jesus veio sobre ela para mediar entre deus e o homem o mundo inteiro u00e9 convidado
a tomar posse das bu00eanu00e7u00e3os espirituais de sua redenu00e7u00e3o e realmente possui muitas bu00eanu00e7u00e3os temporais ele faz com que seu sol
se levante sobre o justo e o injusto mesmo os pobres que blasfemam o infiel que nega e insulta o seu evangelho estu00e3o diariamente recebendo e desfrutando de
muitas bu00eanu00e7u00e3os nu00e3o uma que ele pudesse possuir mas por causa daquele salvador que eles negam e blasfemam sim ele mesmo vem para uma
parte das
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