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Desde o inu00edcio do ministu00e9rio de jeremias deus estava falando sobre destruiu00e7u00e3o e jeremias sobre livramento e misericu00f3rdia
Entu00e3o u00e0 medida que lhe foi sendo revelada pelo senhor qual era o caru00e1ter da sua nau00e7u00e3o e como conspiravam contra a verdade contra deus e
contra o pru00f3prio jeremias para lhe fazer mal e atu00e9 matu00e1 lo apesar dele estar procurando somente o bem dos judeus entu00e3o ele passou a entrar em
sintonia com a vontade de deus desde o capu00edtulo anterior falando tambu00e9m em destruiu00e7u00e3o
Ele nu00e3o estava mais pedindo por livramento para os judeus mas a destruiu00e7u00e3o dos u00edmpios que havia no povo do senhor
Para muitos pastores o exercu00edcio da disciplina ordenada por cristo para ser realizada por eles na igreja parece uma coisa estranha e muito dura por algum tempo
senu00e3o ao longo de todo o ministu00e9rio deles
Mas u00e0 medida que amadurecem no senhor e percebem o quanto u00e9 necessu00e1ria a disciplina e a correu00e7u00e3o dos cristu00e3os atravu00e9s da
admoestau00e7u00e3o repreensu00e3o e atu00e9 mesmo da exclusu00e3o entu00e3o passam a sintonizar com a vontade do senhor para o seu povo que nu00e3o
deve ser deixado entregue a si mesmo e u00e0s suas luxu00farias
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