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Do seu pecado sem ser humilhado em seu corau00e7u00e3o para isto assim o arrependimento a fu00e9 e o amor todos estes conduzem u00e0 gratidu00e3o aquele
que confiar em cristo para a salvau00e7u00e3o seru00e1 grato a ele pela salvau00e7u00e3o aquele que ama a deus estaru00e1 disposto a reconhecer a bondade
dele gratamente e aquele que se arrepende dos seus pecados estaru00e1 disposto a agradecer a deus pela sua grau00e7a que u00e9 suficiente para livru00e1 lo da
sua culpa um verdadeiro amor a deus tende a amar os homens que foram criados u00e0 imagem de deus
3 alu00e9m das diversas grau00e7as do cristianismo estarem conectadas mutuamente elas tambu00e9m estu00e3o em alguns casos ligadas u00e0 pru00f3pria
essu00eancia e natureza umas das outras por exemplo a humildade estu00e1 incluu00edda na natureza de uma verdadeira fu00e9 e u00e9 essencial a uma
verdadeira fu00e9 que seja uma fu00e9 humilde e essencial a uma verdadeira confianu00e7a que seja uma confianu00e7a humilde e assim a humildade pertence
u00e0 natureza e essu00eancia de muitas outras verdadeiras grau00e7as u00c9 essencial ao amor cristu00e3o que seja um amor humilde e quanto u00e0
submissu00e3o que seja uma submissu00e3o humilde e o mesmo quanto ao arrependimento que u00e9 um arrependimento humilde e o mesmo em relau00e7u00e3o
u00e0 gratidu00e3o e u00e0 reveru00eancia que devem ser humildes
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E assim o amor estu00e1 incluu00eddo numa fu00e9 autu00eantica u00c9 um ingrediente da mesma e pertence u00e0 sua essu00eancia e u00e9 como seja a sua
alma mesma ou o seu funcionamento a sua natureza operativa e assim como o funcionamento a natureza operativa do homem u00e9 a sua alma de igual modo o
funcionamento e natureza de operau00e7u00e3o da fu00e9 u00e9 o amor e u00e9 por isso que o apu00f3stolo paulo diz em gu00e1l 5 6 que u201ca fu00e9 opera
pelo amoru201d e o apu00f3stolo tiago afirma que uma fu00e9 sem obras em sua natureza de funcionamento estu00e1 morta assim como o corpo estu00e1 morto
sem o espu00edrito tg 2 26 e assim a fu00e9 u00e9 em alguns cumprimentos amorosa porque isto u00e9 essencial a um verdadeiro amor cristu00e3o que u00e9 um
amor que tudo cru00ea assim o arrependimento que salva e a fu00e9 estu00e3o ligados um ao outro eles su00e3o os agentes da conversu00e3o da alma do pecado
para deus por meio de cristo o ato da alma votando se do pecado para deus por meio de cristo e assim no que respeita ao pru00f3prio ato de voltar do pecado para
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