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Geral u00e9 apenas uma expectativa incerta de um bem futuro que nu00f3s desejamos mas como u00e9 uma grau00e7a do evangelho toda a incerteza u00e9
afastada disto u00c9 uma expectativa su00e9ria enquanto procedendo da fu00e9 e confianu00e7a acompanhada com desejos ardentes de prazer de um
entendimento enganoso de sua natureza u00e9 que poucos crentes trabalham por isto se exercitam por isto ou tu00eam o benefu00edcio disto porque viver na
esperanu00e7a u00e9 um estado da vida de fu00e9 eles pensam que esperar ser salvo u00e9 uma condiu00e7u00e3o dos homens que nu00e3o tu00eam nenhuma
fu00e9 ou garantia mas isto deve se transformar num fruto santificado do espu00edrito num afeto comum da natureza a esperanu00e7a do evangelho u00e9 um fruto
da fu00e9 da confianu00e7a rom 5 2 5
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Isto nu00f3s nu00e3o podemos ter nem aquela evidu00eancia das coisas eternas nem aquela alta estima delas nem aquela preparau00e7u00e3o em nossas mentes
para elas
Suponha que vu00e1rias pessoas empreenderam uma viagem a um pau00eds remoto do qual todos eles tu00eam uma apreensu00e3o de que hu00e1 nele um lugar
de descanso e uma heranu00e7a provida para eles debaixo desta apreensu00e3o todos eles se puseram na sua viagem para possuir o que lhes estu00e1 preparado
enquanto alguns deles tu00eam somente uma nou00e7u00e3o geral destas coisas eles nu00e3o sabem nada distintamente relativo a elas e nu00e3o chegam assim
pela sua falta de investigau00e7u00e3o a terem um conhecimento satisfatu00f3rio delas e se contentam em simplesmente seguirem adiante com esperanu00e7as e
expectativas gerais outros hu00e1 que por todos os meios se familiarizaram particularmente com a natureza do clima que eles teru00e3o com a excelu00eancia da
heranu00e7a e provisu00e3o que su00e3o feitas para eles a viagem deles seru00e1 longa e pesada e as dificuldades de muitos deles seru00e3o grandes e eles
nu00e3o tu00eam nada para se aliviarem e se encorajarem a nu00e3o ser com a esperanu00e7a e expectativa do pau00eds para onde eles estu00e3o indo esses do
primeiro grupo ainda que muito hu00e1beis desfaleceru00e3o com as suas esperanu00e7as gerais e nu00e3o poderu00e3o achar alu00edvio mas aqueles que
tu00eam uma nou00e7u00e3o distinta e a apreensu00e3o do estado das coisas que os aguardam das quais tu00eam uma firme convicu00e7u00e3o
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