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Sincero a deus no corau00e7u00e3o e estu00e1 claro que nu00e3o compensaria pelas seguintes razu00f5es
1 nu00e3o u00e9 o trabalho externo que fazemos ou o sofrimento suportado em si mesmos que tu00eam qualquer valor u00e0 vista de deus os movimentos e
exercu00edcios do corpo ou qualquer coisa que possa ser feita por meio dele se considerados separadamente do corau00e7u00e3o a parte interior do homem u2013
nu00e3o tu00eam qualquer valor u00e0 vista de deus tal como os movimentos de qualquer outra coisa sem vida se qualquer coisa for oferecida ou dada seja prata
ouro ou gado milhares de carneiros ou dez mil ribeiros de azeite mq 6 7 nu00e3o haveru00e1 qualquer valor nisto como uma coisa externa u00e0 visu00e3o de deus
se deus tivesse falta destas coisas elas poderiam ser de algum valor para ele independentemente dos motivos do corau00e7u00e3o que conduziu a pessoa a
ofertu00e1 las nu00f3s nos levantamos frequentemente pela falta de bens externos e entu00e3o tais coisas oferecidas a nu00f3s possam ter um grande valor porque
necessitamos delas mas deus nu00e3o tem falta de cousa alguma e alu00e9m disso tudo lhe pertence ele u00e9 todo suficiente em si mesmo ele nu00e3o u00e9
alimentado pelos sacrifu00edcios de animais nem enriquecido por presentes de prata ou ouro ou pu00e9rolas u201cpois su00e3o meus todos os animais do bosque e
as alimu00e1rias aos milhares sobre as montanhas conheu00e7o todas as aves dos montes e su00e3o meus todos os animais que pululam no
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E assim deus nu00e3o tem nenhum prazer em qualquer sofrimento que nu00f3s possamos suportar ele nu00e3o u00e9 ganho pelos homens pelos tormentos que
possam sofrer nem se encanta por vu00ea los se pondo a sofrer a menos que isto tenha algum motivo bom ou para algum propu00f3sito bom nu00f3s u00e0s vezes
podemos precisar que nossos semelhantes nossos amigos e vizinhos devessem sofrer por nu00f3s e devessem nos ajudar a aguentar nossos fardos mas deus nu00e3o
tem tal necessidade e entu00e3o nossos
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