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O evangelho que cristo pregou era muito claramente um mandamento u201carrependei vos e crede no evangelhou201d a convocau00e7u00e3o de nosso senhor
u00e9 do mesmo teor de is 1 18 u201cvinde pois e arrazoemos diz o senhor ainda que os vossos pecados su00e3o como a escarlate eles se tornaru00e3o brancos
como a neve ainda que su00e3o vermelhos como o carmesim se tornaru00e3o como a lu00e3 u201d ele persuade os homens apresentando fortes argumentos que
deveriam levu00e1 los a buscarem a salvau00e7u00e3o das suas almas ele convida os homens e quu00e3o amorosamente ele os galanteia de maneira su00e1bia
u201cvinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos
28
Aliviarei u201d mt 11 28 ele pede aos homens que venham a ele ele u00e9 o criador mas pede u00e0s suas criaturas pecadoras que se arrependam e creiam no
evangelho para terem descanso e vida realmente ele marca isto para ser o dever dos seus ministros u201cde sorte que somos embaixadores em nome de cristo como
se deus exortasse por nosso intermu00e9dio em nome de cristo pois rogamos que vos reconcilieis com deus u201d
ii cor 5 20
Lembremos entretanto que embora jesus tenha apelado com condescendu00eancia u00e0 razu00e3o para persuadir convidar e pedir o seu evangelho tinha e tem
ainda a foru00e7a e a dignidade de um mandamento e se nu00f3s o pregarmos nestes dias como cristo fez nu00f3s temos que proclamu00e1 lo como um comando de
deus que contu00e9m uma sanu00e7u00e3o divina e nu00e3o deve ser negligenciado em razu00e3o do perigo infinito da alma quando o banquete foi servido nas
bodas havia um convite mas tinha a obrigau00e7u00e3o de um comando de modo que aqueles que o rejeitaram desprezando o seu rei foram totalmente
destruu00eddos quando os construtores rejeitam a cristo ele se torna uma pedra de tropeu00e7o para o desobediente e como eles poderiam desobedecer se nu00e3o
houvesse nenhum mandamento o evangelho inclui convites solicitau00e7u00f5es e bu00eanu00e7u00e3os mas tambu00e9m
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