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Pecadores amarrados com as cordas do pecado
Partes de um sermu00e3o de charles haddon spurgeon traduzidas e adaptadas pelo pr silvio dutra
U201cquanto ao perverso as suas iniquidades o prenderu00e3o e com as cordas do seu pecado seru00e1 detido a primeira frase faz referu00eancia a uma rede em
que pu00e1ssaros ou animais su00e3o apanhados o homem u00edmpio antes de tudo encontra o pecado como uma isca e encantado por sua aparente simpatia ele se
entrega a ele e em seguida se torna enredado em suas malhas de modo que nu00e3o pode escapar aquilo que primeiro atraiu o pecador depois o detu00e9m maus
hu00e1bitos su00e3o em breve formados a alma facilmente se acostuma com o mal e em seguida mesmo se o homem tiver pensamentos sobre coisas melhores as
suas iniquidades o seguraru00e3o em cativeiro como um pu00e1ssaro no lau00e7o do passarinheiro
A primeira frase do texto tambu00e9m pode ter referu00eancia a uma detenu00e7u00e3o por um oficial da lei os pru00f3prios pecados do transgressor devem
prendu00ea lo eles carregam um mandado para prendu00ea lo eles devem julgu00e1 lo e devem atu00e9 mesmo executu00e1 lo
A segunda frase do nosso texto fala do pecador sendo amarrado com cordas que ele mesmo teceu ao longo da sua vida u00edmpia seus pensamentos e suas
imaginau00e7u00f5es su00e3o matu00e9ria prima e enquanto ele pensa mal enquanto inventa a transgressu00e3o enquanto cobiu00e7a a imundu00edcia enquanto
projeta maus desu00edgnios fica ainda mais habilitado a tecer as cordas do pecado que posteriormente o prenderu00e3o
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