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Por isso u00e9 absolutamente necessu00e1rio para todos os cristu00e3os quer homens ou mulheres se considerarem como pessoas que su00e3o dedicadas u00e0
santidade e assim ordenarem suas formas comuns de vida por tais regras da razu00e3o e
49
Piedade a fim de que possam transformar isto em contu00ednuo serviu00e7o ao deus todo poderoso
Agora para fazer o nosso trabalho ou empenho um serviu00e7o aceitu00e1vel a deus devemos conduzi lo com o mesmo espu00edrito e disposiu00e7u00e3o que
su00e3o necessu00e1rios para a doau00e7u00e3o de esmolas ou qualquer obra de piedade porque quer comamos ou bebamos ou fau00e7amos qualquer outra coisa
devemos fazer tudo para a glu00f3ria de deus se quisermos usar este mundo como se nu00e3o usu00e1ssemos se quisermos apresentar os nossos corpos em
sacrifu00edcio vivo santo e agradu00e1vel a deus se formos viver pela fu00e9 e nu00e3o por vista e ter uma conversau00e7u00e3o santa entu00e3o u00e9
necessu00e1rio que a maneira comum de nossa vida em todos os estados seja para glorificar a deus porque se nu00f3s somos de mente mundana em nossos
empenhos ou se eles forem realizados com desejos vu00e3os e avareza apenas para nos satisfazer nu00e3o pode ser dito de nu00f3s que vivemos para a glu00f3ria
de deus mais do que os glutu00f5es e bu00eabados podem dizer que comem e bebem para a glu00f3ria de deus
Como a glu00f3ria de deus u00e9 uma e a mesma coisa assim o que nu00f3s fazemos para ele deve ser feito com um e o mesmo espu00edrito
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