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Domada a um ser querido crucificado e a uma alma aberta a todas as tentau00e7u00f5es fortemente arraigadas contra ela quu00e3o frequentes su00e3o os exemplos
nos primeiros tempos do cristianismo de homens que foram quase tu00e3o maus quanto demu00f4nios um dia e em uma hora transformados em mu00e1rtires
alegres e tu00e3o logo que eles foram gerados pela palavra afirmaram o poder dela em outro novo nascimento por chamas
5 e isso tem sido feito muitas vezes por uma parte uma partu00edcula da palavra uma palavra do evangelho uma u00fanica frase erigiu um trofu00e9u celestial em
uma alma que todos os volumes da mera razu00e3o escolhida nunca poderiam erguer uma simples escritura virou uma face para o cu00e9u que nunca tinha parecido
assim antes e fez um homem fixar seu olho lu00e1 contra seu interesse carnal uma escritura simples matou os pecados de um homem e vivificou seu
corau00e7u00e3o com vida eterna uma palavra de cristo lembrada por pedro o fez chorar amargamente e duas ou tru00eas escrituras pressionadas pelo mesmo
pedro sobre os seus ouvintes mudaram seus corau00e7u00f5es como o inferno brilhou no rosto de um pecador fora de uma pequena nuvem de
12
Uma ameau00e7a e o cu00e9u disparou na alma de uma pequena fau00edsca de diamante de uma promessa uma pequena semente da palavra como um gru00e3o
de mostarda mudou a alma de um anu00e3o para uma estatura alta esta u00e9 a experiu00eancia que cada um pode testemunhar
6 e esse poder aparece na sua simplicidade savonarola observa que quando negligenciou a pregau00e7u00e3o da escritura e se aplicou aos discursos da filosofia
ganhou pouco dos corau00e7u00f5es das pessoas mas quando ele veio a ilustrar e explicar a escritura as mentes das pessoas estavam maravilhosamente inflamadas
e excitadas por uma chama su00e9ria e que quando discursava de maneira filosu00f3fica havia uma nu00e3o atenu00e7u00e3o nu00e3o su00f3 dos mais ignorantes
mas tambu00e9m dos mais instruu00eddos mas quando ele pregava as verdades das escrituras ele achava as mentes dos homens poderosamente deleitadas ardendo
com a verdade divina sendo levados a uma compunu00e7u00e3o e uma reforma de suas vidas o que mostra diz ele o poder da palavra agindo mais vigorosamente do
que a razu00e3o de todos os seres humanos no mundo e na verdade a escritura u00e9 a sabedoria de deus e a razu00e3o u00e9 a sabedoria do homem deus vai
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