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1 a paz de consciu00eancia grande paz tu00eam os que amam a tua lei e nu00e3o hu00e1 tropeu00e7o neles sl 119 165 bem aventurado o homem cuja foru00e7a
estu00e1 em ti em cujo corau00e7u00e3o estu00e3o os caminhos aplanados sl 84 5 e a paz de deus que excede todo o entendimento guardaru00e1 os vossos
corau00e7u00f5es e os vossos pensamentos em cristo jesus filipenses 4 7 2 doce alegria e prazer o fazer justiu00e7a u00e9 alegria para o justo mas
destruiu00e7u00e3o para os que praticam a iniquidade pv 21 15 regozijo me no caminho dos teus testemunhos tanto como em todas as riquezas terei prazer nos teus
estatutos os teus estatutos tu00eam sido os meus cu00e2nticos eles su00e3o o gozo do meu corau00e7u00e3o sl 119 14 16 54 111 no pecado nu00e3o hu00e1 nada
alu00e9m de tristeza mas na santidade nu00e3o hu00e1 nada senu00e3o alegria u00c9 o reino de deus dentro da alma e u00e9 uma antecipau00e7u00e3o do
cu00e9u aquele que deseja viver com alegria deixa se tender para a santidade
3 deus promete u00e0queles que vivem uma vida santa que ele vai encontru00e1 los e conceder lhes a
62
Proximidade e a revelau00e7u00e3o de si mesmo sau00edste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiu00e7a e dos que se lembram de ti nos teus
caminhos is 64 5 a seguinte promessa u00e9 notu00e1vel aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse u00e9 o que me ama e aquele que me ama
seru00e1 amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele jou00e3o 14 21 o que mais desejaru00e1 um crente com o que mais ele gastaru00e1 seu tempo
eis que u00e9 isso que deus promete aos que guardam os seus mandamentos isto tambu00e9m u00e9 indicado em mt 5 8 bem aventurados os puros de
corau00e7u00e3o porque eles veru00e3o a deus quem nu00e3o u00e9 diligente na santificau00e7u00e3o nu00e3o deveria se queixar de que u00e9 tu00e3o escuro e
que ele percebe tu00e3o pouco de deus aquele que nele se deleita deve ser diligente na busca da santidade ele vai experimentar o cumprimento dessas promessas
dentro de si
4 deus promete crescimento e aumento da santificau00e7u00e3o cada vara em mim que nu00e3o du00e1 fruto corta e toda vara que du00e1 fruto ele a limpa para
que produza mais fruto jou00e3o 15 2 uma pessoa piedosa nu00e3o pode viver sem a santificau00e7u00e3o ausu00eancia de santidade u00e9 uma morte
contu00ednua para ela no entanto crescer como bezerros da tenda como uma palmeira e como um cedro do lu00edbano isto u00e9 o prazer e a alegria da alma
nu00e3o u00e9 assim com todos vocu00eas que su00e3o de deus portanto mexa se a si mesmo olhe para a recompensa delicie se com ela e entu00e3o pelo
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