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Torna se mais temerosa do pecado u2013 porque a tristeza segundo deus opera arrependimento para a vida 2 cor 7 10
com a tristeza do rosto o corau00e7u00e3o u00e9 feito melhor ec 7 3
Em segundo lugar a nova natureza se opu00f5e u00e0 velha natureza por odiar o pecado u2013 vocu00eas
que amam o senhor detestem o pecado sl 97 10 odeio pensamentos vu00e3os e eu odeio todo falso caminho
sl 119 113 128 esse u00f3dio se manifesta
1 por uma aversu00e3o interior pelo pecado e sua poluiu00e7u00e3o u2013 vendo u00e0 luz da santidade
de deus e sua santa vontade quanto o pecado u00e9 contraditu00f3rio e impru00f3prio que u00e9 um
desprezo e rejeiu00e7u00e3o a deus isso gera aversu00e3o por ele
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A nova natureza se opu00f5e u00e0 velha natureza ela faz isso em primeiro lugar por uma tristeza sincera e perturbada de que ela estu00e1 tu00e3o cercada pelo
pecado e u00e9 feita tu00e3o poluu00edda e abominu00e1vel por ele isso faz com que a pessoa deteste a si mesma ela se entristece porque u00e9 impedida deste
modo de viver em doce comunhu00e3o com deus e que a leva continuamente a agir de modo contru00e1rio u00e0 vontade de deus e portanto torna se digna da ira
de deus o pecado a perturba e como um pesado fardo u00e9 pesado demais para ela como ela deseja ser livrada deste monstro abominu00e1vel com grande coragem
ela se livraria do pecado se ela pudesse mas estu00e1 muito profundamente enraizado e unido demais a ela de maneira que clama oh miseru00e1vel homem que eu
sou quem me livraru00e1 do corpo desta morte rm 7 24 toda a tristeza em relau00e7u00e3o a outras questu00f5es nu00e3o u00e9 nada em comparau00e7u00e3o
com os movimentos do mal tristeza e abominau00e7u00f5es do pecado ela chora como uma pomba e vibra como uma andorinha ela nu00e3o evita este luto mas
procura aumentar esta tristeza e espiritualizu00e1 la ela vem u00e0 presenu00e7a do espu00edrito santo assim como ela afunda e u00e9 afastada em vergonha
lu00e1 ela faz confissu00e3o sincera chora amplia a malignidade do pecado sofre e ora por perdu00e3o lu00e1 ela foge para jesus o recebe como seu resgate e com
essa expiau00e7u00e3o vai ao pai e luta atu00e9 que u00e9 justificada e se torna consciente da paz ela entra assim em uma condiu00e7u00e3o mais reta e
22
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