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Perigosos em alguns casos para a tranquilidade de uma congregau00e7u00e3o do que assuntos de escu00e2ndalo pu00fablico o vu00edcio nu00e3o tem partido e o
homem que nu00e3o o cometeu nenhum patrono mas o ofensor em uma discussu00e3o particular pode ter ou fazer tanto um patrono como um partido na igreja ao
puxar tal joio o que u00e9 claro deve ser feito algum trigo pode ser arrastado para cima com ele ou para mudar a alusu00e3o como o espu00edrito maligno estu00e1
sendo expulso ele pode em sua luta convulsionar e rasgar o corpo o homem cujo orgulho paixu00e3o e obstinau00e7u00e3o resiste a este u00faltimo apelo que tem
tu00e3o pouco respeito u00e0 paz nu00e3o su00f3 do irmu00e3o que feriu mas da igreja produz uma forte evidu00eancia presuntiva nu00e3o somente de sua culpa
na u00fanica transgressu00e3o em questu00e3o mas de seu mau humor geral de seu comportamento nu00e3o cristu00e3o e de sua inaptidu00e3o para a
comunhu00e3o
Ii esta lei de cristo requer sem du00favida e supu00f5e para o seu cumprimento um elevado estado de religiu00e3o pessoal todas as leis da igreja cristu00e3 fazem
isso mais ou menos a comunhu00e3o dos crentes e todo o intercu00e2mbio de bondade e caridade fraternal fazem isso em suma toda a vida divina em todos os seus
exercu00edcios u00e9 uma realizau00e7u00e3o muito elevada a igreja de cristo pretende ser um ou00e1sis num mundo desu00e9rtico uma terra de gu00f3sen no
meio da escuridu00e3o
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