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A liu00e7u00e3o a ser aprendida com a condiu00e7u00e3o desta igreja u00e9 u00f3bvia demais para ser confundida ou duvidada e muito impressionante para ser
sentida ou desatendida u00c9 isto a mornidu00e3o em uma igreja cristu00e3 u00e9 um estado peculiarmente ofensivo a cristo um estado que pode existir sem ser
devidamente conhecido ou seriamente suspeitado e que u00e9 muito provu00e1vel que seja produzido pela prosperidade mundana esta igreja corrupta permanece e
permaneceru00e1 atu00e9 o
61
Fim dos tempos um farol solene advertindo todas as igrejas de deus contra um estado tu00e3o ruinoso para si mesmos como u00e9 desagradu00e1vel sim repulsivo
para ele u00c9 um registro que toda comunidade de cristu00e3os deve ler frequentemente com o mais solene temor e u00e9 um registro que cabe especialmente
u00e0s igrejas de nossa era e de nosso pau00eds pois nestes dias e neste pau00eds de liberdade comu00e9rcio riqueza e facilidade o perigo de se afundar nessa
condiu00e7u00e3o u00e9 muito iminente sardes e laodiceia pode se temer fornecem os tipos de muitas das igrejas destes tempos
Posso conceber e talvez descrever um desses professantes de laodiceia de algum modo ou por uma doenu00e7a alarmante a morte de um parente pru00f3ximo ou um
sermu00e3o impressionante sua mente tinha se interessado um pouco pelo assunto da religiu00e3o mas seu conhecimento de sua natureza nunca foi muito claro nem
sua convicu00e7u00e3o de pecado muito profunda nem seu senso de necessidade de um salvador sempre muito pungente mas ainda assim seus pontos de vista eram
suficientemente corretos sustentados por um bom caru00e1ter moral para obter acesso u00e0
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