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Mesmo que ele saiba que nunca iru00e1 atingir isso no entanto entretu00e9m se com tais imagens a partir deste ponto a velha natureza passa a refletir sobre o
pecado que mais facilmente se apresenta como imoralidade uma luxu00faria por dinheiro ou orgulho sendo assim afastado da sua firmeza ele comete o pecado na
medida em que o momento autorize e se a oportunidade nu00e3o faltar ele iru00e1 cair em pecados que ele nunca pensou ser capaz de cometer
Ou se a oportunidade estu00e1 lu00e1 ele vai cair no pecado do qual ele pensou ter sido livrado seja por um senso natural ou pela grau00e7a
17
3 u00c0s vezes a velha natureza ganha foru00e7a devido u00e0 imprudu00eancia uma pessoa vai trazer se em situau00e7u00f5es sabendo por experiu00eancia que
elas tu00eam repetidamente lhe enredado isso pode ser tanto sozinho ou em companhia de certas pessoas mas ele u00e9 de opiniu00e3o de que vai agora ser capaz
de abster se dos pecados anteriores ao fazer uso da oportunidade poru00e9m ele fica inclinado antes de perceber e o pecado tendo encontrado uma abertura deve
ocorrer o contato com a graxa nu00e3o pode deixar de deixar uma marca
4 u00c0s vezes a velha natureza apresenta algo como sendo benu00e9fico mas esconde sua pecaminosidade ela o apresenta como uma necessidade como sendo
delicioso como sendo vantajoso ou como sendo honesto etc u00c0s vezes u00e9 apresentado como uma mentira branca como sendo uma necessidade nu00e3o ser
capaz de fazer negu00f3cios de outra forma como sendo um ato honesto ou como algo que poderia ser prevenido por agir de forma civilizada u00c0s vezes ela sugere
que alguu00e9m poderu00e1 atingir uma posiu00e7u00e3o em que seru00e1 capaz de fazer mais o bem mas de repente se apresenta como uma oportunidade para
pecar e assim o homem ganha mais liberdade ou pelo menos ele nu00e3o resiste tanto ao pecado e a velha natureza irrompe um pecado gerando outro
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