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Surpreendidos mergulhando nas profundezas mencionadas
1 entretanto a foru00e7a de todo pecado pode ser debilitada pela grau00e7a contudo a raiz de nenhum pecado seru00e1 completamente arrancada nesta vida a
carne u00e9 como os cananitas teimosos que depois da conquista geral da terra da promessa ainda residiam nela js 17 12 u2013 u201ccontudo os filhos de
manassu00e9s nu00e3o puderam expulsar os habitantes daquelas cidades porquanto os cananeus persistiram em habitar naquela terra u201d realmente quando
israel ficou forte eles os fizeram tributu00e1rios mas eles nu00e3o puderam expulsu00e1 los totalmente o reino e o governo pertencem u00e0 grau00e7a e quando
esta fica forte ela domina o pecado mas ele nu00e3o seru00e1 expulso completamente o corpo de morte nu00e3o u00e9 lanu00e7ado fora totalmente mas somente
pela morte do corpo na carne dos melhores santos nu00e3o habita qualquer bem rom 7 18 porque o oposto estu00e1 lu00e1 isto u00e9 a raiz de todo o mal u201co
espu00edrito luta contra a carneu201d u2013 gu00e1l 5 17 como hu00e1 entu00e3o uma universalidade nas au00e7u00f5es do espu00edrito na sua
oposiu00e7u00e3o a todo o mal assim tambu00e9m hu00e1 uma universalidade nas au00e7u00f5es da carne em sentido contru00e1rio
2 alguns resu00edduos da corrupu00e7u00e3o original obtu00eam tais vantagens seja de natureza costume uso sociedade ou circunstu00e2ncias semelhantes que
eles se tornam como os cananitas que tinham carros de ferro que tornava uma coisa muito difu00edcil subjugu00e1 los bem isto indica que a guerra deve ser mantida
constantemente contra eles porque eles quase sempre estaru00e3o em rebeliu00e3o
143
3 o pecado entretanto debilita todas as suas propriedades as propriedades de uma coisa seguem sua natureza onde a natureza de qualquer coisa estu00e1 ali
tambu00e9m estu00e3o todas as suas propriedades naturais e nu00f3s temos falado sobre as propriedades do pecado
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