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U00abnesse estado das coisas eu nu00e3o vi outro remu00e9dio a nu00e3o ser ter fu00e9 e paciu00eancia o trecho das escrituras que dominava e controlava a
minha mente era este u201cao servo do senhor nu00e3o convu00e9m contender u201d 2 tim 2 24 era doloroso ver o templo da igreja com exceu00e7u00e3o dos
corredores quase abandonado poru00e9m eu pensava que se apenas deus concedesse uma bu00eanu00e7u00e3o dobrada u00e0 congregau00e7u00e3o que ali
estava no todo haveria tanto bem como se a congregau00e7u00e3o fosse o dobro e a bu00eanu00e7u00e3o limitada apenas u00e0 metade dessa poru00e7u00e3o
isso confortou me muitas e muitas vezes quando sem essa reflexu00e3o eu teria sucumbido sob o meu pesado fardo u00bb
De onde obteve charles simeon a garantia de que seguindo o caminho da paciu00eancia ele o conduziria u00e0 bu00eanu00e7u00e3o sobre o seu trabalho que
compensaria a frustrau00e7u00e3o de ter todos os bancos da u201cigrejau201d bloqueados ele a obteve de versu00edculos da bu00edblia que prometiam a
grau00e7a futura do versu00edculo da palavra de deus u201ccomo su00e3o felizes todos os que nele esperam u201d isa 30 18 a palavra de deus venceu a
incredulidade e a fu00e9 na grau00e7a futura venceu a impaciu00eancia
Cinquenta e quatro anos depois destes tristes acontecimentos charles simeon estava u00e0s portas da eternidade as semanas se arrastavam como tem ocorrido com
muitos santos moribundos aprendemos ao lado de muitos crentes u00e0s portas da morte que a batalha contra a impaciu00eancia pode ser muito intensa no leito de
morte
Em 21 de outubro de 1836 os crentes e familiares que estavam ao lado da sua cama ouviram no dizer as seguintes palavras muito lentamente e com longas pausas
U201ca infinita sabedoria dispu00f4s tudo com infinito amor e o infinito poder capacita me a descansar nesse amor estou nas mu00e3os do pai amado tudo estu00e1
seguro quando olho para ele nu00e3o vejo nada a nu00e3o ser fidelidade e imutabilidade e verdade e tenho a paz mais doce nu00e3o posso ter mais paz do que a que
tenho u00bb
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