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Para quem ele morreu para os inocentes por que para os inocentes que sacrifu00edcio que eles precisam para quem tinha alguma coisa boa em si todas essas agonias
para os tais certamente um preu00e7o menor poderia ser pago por eles se pudessem lanu00e7ar para fora de si a culpa dos pecados mas porque cristo morreu por
causa do pecado eu entendo isso que aqueles por quem ele morreu devem ser vistos como pecadores e apenas como tal na medida em que ele pagou um preu00e7o
terru00edvel suponho que eles deveriam ser terrivelmente endividados e que ele morreu por aqueles que nu00e3o tinham nada com o que pagar
Mas cristo ressuscitou ressuscitou para nossa justificau00e7u00e3o para justificau00e7u00e3o de quem para a justificau00e7u00e3o daqueles que ju00e1 foram
95
Justificados em si pru00f3prios ora isso realizaria um trabalho desnecessu00e1rio nu00e3o meus irmu00e3os para aqueles que nu00e3o tinham justificau00e7u00e3o
em si pru00f3prios e nem uma sombra dela que foram condenados absolutamente condenados por conta de suas pru00f3prias obras alu00e9m disso eu o ouvi pelo
ouvido da fu00e9 implorando diante do trono eterno por quem ele pleiteava por aqueles que poderiam se defender por conta pru00f3pria u2013 isso seria
desnecessu00e1rio
Os homens du00e3o seu dinheiro para os ricos seru00e1 que eles compartilham a caridade com quem nu00e3o precisa se os homens tu00eam algo a pleitear para si
entu00e3o por que cristo intercederia por eles nu00e3o irmu00e3os ele implora por aqueles que nada tu00eam nada que possam usar como um argumento para que
se cumpram suas orau00e7u00f5es mas cristo subiu e recebeu presentes para quem para aqueles que mereciam recompensas nu00e3o na verdade deixe os
recompensarem a si pru00f3prios mas ele recebeu dons para os homens sim para os rebeldes para que o senhor deus pudesse habitar no meio deles
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