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Caso 2 o segundo caso u00e9 se um hipu00f3crita nu00e3o pode servir a deus com alegria eu respondo ele pode herodes ouviu jou00e3o batista de bom grado mt 6
20 e aqueles que jejuaram para contendas e debates u201ctinham prazer em saber o caminho de deus u201d isa 58 2 o hipu00f3crita pode por algumas
esperanu00e7as chamativas do cu00e9u mostrar um deleite na bondade mas ainda nu00e3o u00e9 um deleite como u00e9 encontrado no regenerado porque o seu
deleite u00e9 prazer carnal um homem pode ser carnal enquanto ele estu00e1 fazendo as coisas espirituais nu00e3o u00e9 na santidade e rigor na religiu00e3o que o
hipu00f3crita se deleita mas em outra coisa ele se deleita em orar mas isto u00e9 senu00e3o uma exibiu00e7u00e3o de dons do que o exercu00edcio da grau00e7a
ele tem prazer em ouvir a palavra mas nu00e3o u00e9 na espiritualidade da palavra que ele se deleita nu00e3o no sabor do conhecimento e da pru00e1tica mas no
brilho quando ele vai ouvir a palavra pregada u00e9 para que ele possa celebrar a sua fantasia e nu00e3o para melhorar o seu corau00e7u00e3o como se um homem
devesse ir u00e0 farmu00e1cia por uma pu00edlula su00f3 para ver o douramento da mesma nu00e3o para a virtude operativa
O hipu00f3crita vai para a palavra para ver o que hu00e1 de dourado em um sermu00e3o e que possa encantar o intelecto os hipu00f3critas vu00eam para a palavra
como quem entra em um jardim para arrancar e cheirar alguma fina flor e nu00e3o como uma crianu00e7a que vem ao peito por alimento isto u00e9 mais curiosidade
do que a piedade tais eram
22
Os que su00e3o citados em ez 33 32 u201ce eis que tu u00e9s para eles como uma canu00e7u00e3o de amores canu00e7u00e3o de quem tem voz suave e que bem
tange porque ouvem as tuas palavras mas nu00e3o as pu00f5em por obra esta foi uma repreensu00e3o afiada ainda aplicu00e1vel u00e0 nossa u00e9poca de
crisu00f3stomo aos seus ouvintes u201cisso u00e9 o queu201d diz ele u201cafunda as suas almas vocu00eas ouvem seus ministros como muitos menestru00e9is
para agradar ao ouvido e nu00e3o para ferir as suas consciu00eancias u201c vocu00ea vu00ea que o deleite de um hipu00f3crita na religiu00e3o u00e9 carnal isto
nu00e3o u00e9 o que estu00e1 sendo criado com as palavras da fu00e9 senu00e3o a eloquu00eancia do discurso a vividez da fantasia a suavidade do estilo ele se
esforu00e7a apenas para arrancar o conhecimento da u00e1rvore do conhecimento ai pobre u00e9 aquele que pode ter a luz da estrela do conhecimentos e no
entanto pode ser noite em sua alma
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