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O pru00f3prio nou00e9 campeu00e3o da justiu00e7a depois que se embriagou arrependeu se certamente e permaneceu salvo pela soberana grau00e7a nou00e9 caiu
mas nu00e3o numa queda final para morte eterna que ocorreru00e1 somente com aqueles que nu00e3o tu00eam a cristo no dia do grande juu00edzo de deus um
crente pode se desviar e embora isto seja uma coisa ruim uma coisa maligna o cair no pecado contudo ele poderu00e1 reconciliar se com deus porque a sua
salvau00e7u00e3o u00e9 para a vida eterna e para ser guardado seguro pelo poder de deus assim como um pai zeloso vela pela seguranu00e7a de seus filhos e tudo
faz para mantu00ea los saudu00e1veis e em vida
Seria uma coisa muito dura certamente se um crente cau00edsse e nu00e3o pudesse se reconciliar com deus felizmente o texto de heb 6 nu00e3o diz que u00e9 uma
coisa muito dura mas que u00e9 impossu00edvel e nu00f3s dizemos que seria totalmente impossu00edvel se um caso como u00e9 suposto pudesse acontecer
impossu00edvel para o homem e tambu00e9m impossu00edvel para deus porque deus determinou que nunca estabeleceru00e1 uma segunda salvau00e7u00e3o
plano para
14
Salvar aqueles que tivessem rejeitado a primeira depois de tu00ea la experimentado o autor de hebreus estu00e1 portanto com a apresentau00e7u00e3o do exemplo
de impossibilidade reforu00e7ando o eterno imenso e u00fanico valor da salvau00e7u00e3o em jesus cristo que os destinatu00e1rios de sua epu00edstola estavam
negligenciando correndo o risco mesmo de virem a desprezu00e1 la por isso quase como que se retrata pela suposiu00e7u00e3o forte que fizera ao dizer logo adiante
o seguinte u201cquanto a vu00f3s outros todavia u00f3 amados estamos persuadidos das cousas que su00e3o melhores e pertencentes u00e0 salvau00e7u00e3o
ainda que falamos desta maneira u201d assim uma correta interpretau00e7u00e3o de toda a epu00edstola aos hebreus requer que mantenhamos diante de nu00f3s o
pano de fundo que inspirou a sua escrita pois nu00e3o foi destinada a uma congregau00e7u00e3o que estava sendo fiel na sua caminhada com deus mas a uma
congregau00e7u00e3o que estava recuando na fu00e9 e esfriando no seu amor por jesus cristo as palavras de exortau00e7u00e3o da epu00edstola tinham por alvo
sacudi los e despertu00e1 los do estado de dormu00eancia em que se encontravam e tais palavras su00e3o ainda muito oportunas para toda congregau00e7u00e3o
que esteja nas mesmas condiu00e7u00f5es da comunidade u00e0 qual foi destinada a epu00edstola originalmente
A palavra de alerta em sequu00eancia a heb 4 6 nos versos 7 e 8 u00e9 tambu00e9m muito interessante para descrever o estado em que se encontrava a
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