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Instrumento de tanta virtude e verdade nu00e3o consistiria com a justiu00e7a do governo de deus nem com sua bondade e verdade como governador para trazer os
corau00e7u00f5es dos homens para uma ordem tu00e3o bela por meio de um evangelho enganoso que palavra jamais teve tais trofu00e9us
Se os coxos andam pela foru00e7a dela se os mortos su00e3o ressuscitados pelo seu poder se os leprosos su00e3o purificados pela virtude dela se as almas impuras
su00e3o santificadas as almas mortas vivificadas devemos questionar sua autoridade divina deveria uma palavra produzir efeitos tu00e3o maravilhosos por tantas
gerau00e7u00f5es que nu00e3o tivesse nenhum selo de autoridade divina sobre ela todas essas testemunhas seriam dadas por deus a uma mera impostura que as
vitu00f3rias que obteve provu00eam do brau00e7o que a empunha que espada foi usada na primeira conquista do mundo pela grau00e7a senu00e3o a do
espu00edrito quu00e3o logo o diabo com todo o seu amontoado de u00eddolos desejava voar diante dele quu00e3o logo o diabo com toda a sua manada de
concupiscu00eancias foi foru00e7ado a deixar sua habitau00e7u00e3o nos corau00e7u00f5es dos homens nu00e3o u00e9 aquela autoridade divina que rouba assim
os
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Inimigos de deus pu00f5e o pecado em fuga expulsa a morte espiritual quebrando as correntes do pior rei dos terrores que tinha habilidade para descobrir o pecado
em seus furos escondidos e poder para despoju00e1 lo e introduzir a vida espiritual na alma isso pode ser algo menos do que divino que restaura o homem ao seu
devido lugar como uma criatura respeitando seu criador conferindo todas as coisas u00e0 sua glu00f3ria que implanta o amor o temor a esperanu00e7a de deus na
mente que faz o homem de uma miseru00e1vel criatura corrupta tornar se divino que enrau00edza os vu00edcios do inferno e armazena a alma com as virtudes do
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