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Mais completamente a foru00e7a hipu00f3crita de autojustiu00e7a u00e9 paralisada qual homem pode
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Sua autosuficiu00eancia deve ser destruu00edda ou ela vai destruu00ed lo mas se por uma paralisia do
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sempre morrendo nu00e3o como na primeira morte natural do corpo com uma agonia de momentos ou de horas em sua durau00e7u00e3o mas com uma agonia de
angu00fastia que deve se misturar com todas as sensau00e7u00f5es da alma morrendo atravu00e9s da eternidade e oh o que u00e9 uma eternidade esta u00e9 a
segunda morte e vocu00ea vai dizer que a morte espiritual o que tende a isto nu00e3o u00e9 um estado de perigo
Tambu00e9m nu00e3o u00e9 apenas no texto que isto aparece isto resulta da pru00f3pria natureza do estado em questu00e3o nu00e3o teria sido uma ironia amarga
convocar os egu00edpcios a extrair a luz da escuridu00e3o palpu00e1vel em que eles estavam envolvidos nos dias de moisu00e9s seru00e1 que nu00e3o teria sido
pior do que uma ironia esperar que lu00e1zaro deveria se levantar por si mesmo dentre os mortos acima de tudo vocu00ea iria perturbar o disjuntor da santa lei de
deus por promessas de perdu00e3o sobre a condiu00e7u00e3o de sua obediu00eancia perfeita para o futuro e expiau00e7u00e3o satisfatu00f3ria para o passado
seru00e1 que ele nu00e3o sabe que todos os esforu00e7os para a expiau00e7u00e3o da sua culpa acrescentam algo u00e0 sua profundidade e sua enormidade esse
ter o rosto naturalmente afastado de deus ainda mais prossegue a mais se afastar de deus e todos os impulsos que ele sente em vez de trazer sua alma para mais
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