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Entu00e3o se amarmos nu00e3o somente saberemos que somos da verdade isto u00e9 que somos de fato filhos de deus como tambu00e9m teremos uma boa
consciu00eancia perante o senhor de modo que o nosso corau00e7u00e3o nu00e3o nos condenaru00e1 mas ainda que a nossa consciu00eancia nu00e3o seja uma
boa consciu00eancia nu00e3o pelo motivo de nu00e3o estarmos cumprindo o nosso dever mas por ser uma consciu00eancia fraca e sensu00edvel que nos condene
injustamente maior u00e9 o testemunho de deus de que nos tem dado a capacidade de amar e de fazer o que lhe u00e9 agradu00e1vel v 19 20
Entretanto u00e9 importante cultivar uma boa consciu00eancia de forma que o nosso corau00e7u00e3o nu00e3o nos condene por estarmos cumprindo aquilo que nos
tem sido ordenado por deus em relau00e7u00e3o a amarmos os nossos irmu00e3os de modo que teremos confianu00e7a para com ele em tudo o que lhe pedirmos
sabendo que ele ouviru00e1 as nossas orau00e7u00f5es porque temos guardado os seus mandamentos e feito o que u00e9 agradu00e1vel diante dos seus olhos
especialmente no que se refere a mantermos a unidade do corpo de cristo que u00e9 a igreja v 21 22
Afinal tudo o que temos foi recebido pela grau00e7a
U201c1 vede que grande amor nos tem concedido o pai que fu00f4ssemos chamados filhos de deus e nu00f3s o somos por isso o mundo nu00e3o nos conhece porque
nu00e3o conheceu a ele
2 amados agora somos filhos de deus e ainda nu00e3o u00e9 manifesto o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele
porque assim como u00e9 o veremos
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