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Agora vamos concluir falando alguma coisa sobre mu00e9todo e ajudas para o processo de aplicau00e7u00e3o
1 em primeiro lugar a aplicau00e7u00e3o tem de ser direta lemos no diretu00f3rio de culto que o pastor deve fazer a aplicau00e7u00e3o de tal maneira que os seus
ouvintes percebam que a palavra de deus u00e9 viva e poderosa que u00e9 capaz de descobrir os intentos e desejos do corau00e7u00e3o e que se
2 vocu00ea precisa usar o contato com os olhos vocu00ea nu00e3o pode ficar preso a um sermu00e3o escrito ao seu esbou00e7o quando estu00e1 pregando
vocu00ea deve olhar a sua audiu00eancia nos olhos de tal forma que cada um pense que vocu00ea estu00e1 falando diretamente para ele vocu00ea deve se
esforu00e7ar
4 em quarto lugar a nossa aplicau00e7u00e3o deve fazer uso de argumentau00e7u00f5es com o propu00f3sito de dar u00e0s pessoas as razu00f5es pelas quais elas
devem fazer aquilo que tu00eam de fazer nu00f3s mencionamos as ameau00e7as de deus e as promessas de deus para motivu00e1 los jonathan edwards era um
mestre nesta u00e1rea de dar u00e0s pessoas as motivau00e7u00f5es certas para levu00e1 las u00e0 obediu00eancia relacionado com isto nu00f3s usamos
argumentos demonstrau00e7u00f5es que vu00eam reforu00e7ar o que estamos dizendo e as razu00f5es pelas quais eles deviam cumprir seu dever ou abandonar
determinado pecado e alu00e9m disto nu00f3s devu00edamos dedicar algum tempo para responder u00e0s possu00edveis objeu00e7u00f5es ou perguntas
antecipando assim as du00favidas que aqueles duvidosos teriam em seus corau00e7u00f5es use perguntas retu00f3ricas talvez alguns de vocu00eas seja um exemplo
poderia estar pensando alguma coisa e o pregador continua e trata daquela possu00edvel pergunta ou objeu00e7u00e3o portanto somos na aplicau00e7u00e3o
diretos usamos perguntas retu00f3ricas especu00edficas usamos argumentos e finalmente em quinto lugar
5 devemos dar lhes auxu00edlio ajuda nu00e3o somente dizemos para eles que devem orar mas dizemos como eles podem adquirir o hu00e1bito da orau00e7u00e3o
nu00e3o somente dizer que deixem de praticar tal pecado mas devemos mostrar como fazu00ea lo
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