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Deus nu00e3o lhes agradeceru00e1 por lhe darem mais do que ele tem requerido estas coisas tu00eam uma aparu00eancia de sabedoria como o dinheiro de bronze
pode ser mais reluzente do que verdadeira moeda embora nu00e3o seja de tal valor entu00e3o esta adorau00e7u00e3o baseada na pru00f3pria vontade e santidade
supersticiosa podem parecer justas mas su00e3o destrutivas para a verdadeira piedade e santidade bu00edblica que nos guiam u00e0 comunhu00e3o com deus
quando o zelo dos homens ferve mais numa santidade fingida isto apaga o fogo e destru00f3i a verdadeira fu00e9 e piedade o excesso u00e9 enorme bem como o
defeito portanto ainda temos que consultar a lei e a regra para que nu00e3o ajamos aquu00e9m ou alu00e9m
27
3 19 geralmente a maioria dos cristu00e3os vive de forma mecu00e2nica e nu00e3o estuda a sua regra seru00e1 que um homem adoraria a deus com tanta frieza e
habitualmente se ele tivesse observado a regra que exige diligu00eancia de alma fervor de espu00edrito diligente obediu00eancia a deus em seus juu00edzos
seru00e1 que um homem permitir se ia a liberdade de discursos vu00e3os conversau00e7u00e3o ociosa e usar a lu00edngua para brincadeiras se ele se consultasse
com a regra e lembrasse que estas palavras seru00e3o pesadas na balanu00e7a de deus estes su00e3o condenados pela lei da liberdade tiago 2 12 u2013
u201centu00e3o falai e assim procedei como aqueles que devem ser julgados pela lei da liberdade em segundo lugar hu00e1 uma conformidade a esta regra se
vocu00ea quiser ser bem aventurado deve haver uma sincera constante e uniforme obediu00eancia a vontade de deus nu00e3o somente deve ser conhecida mas
praticada muitos vu00e3o concluir que a lei de deus na teoria u00e9 a u00fanica direu00e7u00e3o para a verdadeira felicidade mas agora ter isto como a sua regra
para manter se perto
28
Da mesma nem mesmo um entre mil o tem feito
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